การคมนาคมสะดวก
การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
ตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
โทรศัพท์/โทรสาร 045-227180 , 045-227179

คำนำ
เนื่ องด้วยตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
จึงต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒ นาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลกลางใหญ่ ในการประชุม สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2562 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกลางใหญ่ นายกองค์การบริหารส่ว นตาบลกลางใหญ่ จึงอนุมัติแผนพัฒ นาท้องถิ่น และดาเนินการ
ประกาศใช้ดังกล่าว

(นายวิลาศ ไชยดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน

๑ – ๒๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕ – ๗๑

ส่วนที่ ๓ กำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑(02/1))
4. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ. ๐๒/๑)
5. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)

๗0 – ๗3
๗4 – 202
203
204 – 239
240 – 242

ส่วนที่ ๔ กำรติดตำมและประเมินผล

๒43 – ๒56

ภำคผนวก

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและขนาด
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลกลางใหญ่ ได้รับ การยกฐานะจากสภาตาบลเป็ นองค์ การบริห าร
ส่วนตาบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านสวน หมู่ที่ 5 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
ขึ้นอยู่กับ อาเภอเขื่องใน บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอาเภอเขื่องใน ตั้งอยู่ห่ างจากอาเภอเขื่องใน
ประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 65 กิโลเมตร
เนื้อที่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลกลางใหญ่ มี พื้ น ที่ รวมทั้ งสิ้ น 41.9 ตารางกิ โลเมตร หรือ 26,187.5 ไร่
แยกเป็นหมู่บ้านได้จานวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้.หมู่ที่ 1 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 2 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่
หมู่ที่ 5 บ้านสวน
หมู่ที่ 6 บ้านโคก
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่
หมู่ที่ 8 บ้านไผ่
หมู่ที่ 9 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่10 บ้านไผ่
หมู่ท1ี่ 1 บ้านโคก
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ตาบลนาแก อาเภอคาเขื่อนแก้ว
ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่องใน
เทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน
ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว

จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร

หน้า 2

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

หน้า 3

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกลางใหญ่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม
สภาพดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว นปนทรายไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ น้ าได้ เท่ า ที่ ค วร ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในพื้ น ที่ ต าบลบางส่ ว น
ยังคงสภาพป่าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปคล้ า ยคลึ งกั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ
จะมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกันยายน
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ลักษณะของแหล่งน้าเป็นน้าจืด มีทั้งแหล่งน้าธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
1.6 ลักษณะของป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ป่าไม้ มีทั้งป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่มี อยู่
ทั่วไป ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านสวน
บ้านโคก
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านโคก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ชื่อผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน
นายเสริม ภิญญะพันธ์
นายสุทธิพงษ์ เนียมสอน
นายเลิศศักดิ์ มณีเติม
นายประมง หลักคา
นายธานี แสนสุด
นายแสงจันทร์ ดวงตา
นายสมร หลักคา
นายช่วย สมวงศ์
นายธีระศักดิ์ จรูญเนตร
นายสันติ หลักคา
นายสุนทร วงษ์จันทร์

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
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2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีครบวาระ ซึ่งมีประชากร
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้.1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ
จานวน 4,758 คน
2.จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน
จานวน 3,167 คน
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,417 ครัวเรือน
มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 5,196 คน โดยแยกเป็นชาย จานวน 2,557 คน แยกเป็นหญิง จานวน 2,620 คน
(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อาเภอเขื่องใน)
โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านสวน
บ้านโคก
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านโคก
รวม

จานวน
ครัวเรือน
178
95
119
153
129
102
98
173
160
112
98
1,417

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
311
344
160
183
266
260
266
274
205
221
192
170
192
173
326
313
261
277
204
222
174
183
2,557
2,620

รวม

หมายเหตุ

655
343
526
540
406
362
365
639
538
426
357
5,157

( ข้อมูลจาก : สถิตปิ ระชากร งานทะเบียนราษฎร อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เดือน เมษายน 2562 )

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม จานวน 6 แห่ง
ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
2. โรงเรียนบ้านไผ่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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3. โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1- ป.6)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับการศึกษาของบุคลากร

ปลัด/ รอง
ปลัด อบต.

สานักงาน
ปลัดฯ

กองคลัง

กองช่าง

กอง
การศึกษาฯ

สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
รวม

2
2

5
5
1
1
12

6
6

2
2
1
5

5
4
1
10

4.2 สาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีหน่วยงานข้างเคียงที่รับผิดชอบงานพยาบาลและบริการ
ประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กลางใหญ่
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ไผ่

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
ตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 4

4.3 อาชญากรรม
ตาบลกลางใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจอาเภอเขื่องใน ประกอบกับแต่ละ
หมู่บ้าน มีอาสาสมัครตารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกาลังสาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูล
ข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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4.4 ยาเสพติด
ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลกลางใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย ทาให้มีความจาเป็น
ต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาทางาน จึงอาจมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่เล็กน้อย แต่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจอาเภอเขื่ องใน จึงมีการสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทาผิด
อยู่เป็นประจา ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน และ
ผู้น าที่เข้มแข็งคอยเป็ นกาลังสาคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ ส่งผลให้ให้ปัญหา
ยาเสพติดเบาบางลงตามลาดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยดาเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้งยังรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีการประสานการรับและลงทะเบียนบัตรผู้พิการอยู่อย่างสม่าเสมอ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตาบลกลางใหญ่ ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย (ถนนแจ้งสนิท ) ทางหลวงท้องถิ่น 3
สาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้ าน และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ถนนแอสฟั ลท์ ติกคอนกรี ต และถนนลู กรังกระจาย
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ หลายสาย อีกทั้งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งติดต่อกับ อาเภอ หรือจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบาย
ทั้งทางรถยนต์ และรถโดยสารประจาทาง
5.2 การไฟฟ้า
ในพื้ น ที่ ตาบลกลางใหญ่ มี ไฟฟ้ าเข้าถึ งทุ ก หมู่บ้ าน ราษฎรมี ไฟฟ้ าใช้ ต ามหลั งคาเรือนครบ
ทุกหลังคาเรือน แต่ราษฎรยังมีความต้องการขอขยายเพิ่มไฟฟ้าส่องทางตามแยกต่าง ๆ และขอขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี 2 แห่ง ในเขตอาเภอเขื่องใน ดังนี้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยบ้านกอก
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอเขื่องใน
5.3 การประปา
ระบบประปาในเขตตาบลกลางใหญ่ เป็นประปาผิวดินที่ใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดาเนินการ
บริหารจัดการเอง
5.4 โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์ในเขตตาบลกลางใหญ่ เป็นโทรศัพท์ชุมสายของบริษัท ทีโอที จากัดมหาชน
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่ ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์ แต่สามารถใช้บริการได้ที่
ที่ทาการไปรษณีย์ สาขาบ้านกอก และที่ทาการไปรษณีย์ สาขาอาเภอเขื่องใน
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตาบลกลางใหญ่ ประกอบอาชีพทานา ทาสวน และเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย
และบริโภค เช่น สุกร , เป็ด , ไก่ , ปลา เป็นต้น หลังฤดูทานาราษฎรบางส่วนจะเดินทางไปทางานที่เมืองหลวง
และต่างจังหวัด
อาชีพ
ทานา (ไร่)
ค้าขาย
(ครัวเรือน)
รับจ้าง
(ครัวเรือน)
ทาสวน (ไร่)
เลี้ยงสัตว์
(ครัวเรือน)
อาชีพเสริม
รายได้เฉลี่ย

1

2

3

4

5

หมู่ที่
6

7

8

9

10

11

353
23

128
9

324
10

341
21

209
27

195
13

310
14

456
8

296
7

375
4

295
6

74

29

72

73

41

53

26

37

36

29

32

35
8

28
6

40
7

59
16

125
9

168
11

120
10

168
25

127
14

58
3

29
8

6
45,000

4
45,000

3
45,000

2
45,000

6
45,000

5
45,000

7
45,000

3
45,000

11
45,000

8
45,000

9
45,000

(ครัวเรือน)/ปี

6.2 การประมง
เนื่องจากในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่ ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน มีเพียงลาห้วย หนอง และบึง เท่านั้น
ดังนั้น ในภาคการประมงพื้นที่ตาบลกลางใหญ่จึงไม่ปรากฏชัดเจน มีเพียงการจับสัตว์ น้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เท่านั้น
6.3 การปศุสัตว์
ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น
โค กระบือ เป็นต้น จึงมีราษฎรในพื้นทีป่ ระกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้หลายราย
6.4 การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่ มีสถานที่สาคัญ ทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
คือ วัดป่าบึงเขาหลวง และบึงนกเป็ด
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น
ทาการเกษตร ทานา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทาธุรกิจ และรับราชการ ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
- ตู้เติมเงินสาธารณะ
จานวน
7
แห่ง
- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS
จานวน
1
แห่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC
- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ TROMOVE
- โรงสีขา้ ว
- ร้านค้า
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
- ร้านรับซื้อข้าว
- ร้านเกมส์
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม
- ร้านเชื่อมโลหะ
- ร้านซ่อมทั่วไป
- ร้านขายอะไหล่รถยนต์
- ร้านจาหน่ายปุ๋ย
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปั๊มน้ามัน(หยอดเหรียญ)
- ตลาดสด
- ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
4
76
3
4
4
3
1
3
3
3
2
10
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
อาชีพ
ทานา
(ไร่)

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,180
1,450
1,089
1,650
1,250
1,480
1,219
1,600
1,740
1,100
1,320
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
83
81
90
123
86
75
80
145
148
84
74
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

ทา
สวน
(ไร่)

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

3

5

4

8

3

14

6

8

27

8

29

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าทางการเกษตรที่สาคัญในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่ ที่เกษตรกรใช้ในการทานา และปลูกพืชผัก
ประเภทต่างๆ มีดังนี้
7.3.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ห้วย
7
สาย
- บึง , และหนองอื่น ๆ
21
แห่ง
7.3.2 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
- บ่อบาดาล
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7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้
1. หนองน้าสาธารณะประโยชน์
จานวน 15 แห่ง ดังนี้
- หนองลานข้าว หมู่ที่ 2
- หนองจอก
หมู่ที่ 2
- หนองสิม
หมู่ที่ 2
- หนองป่าช้า
หมู่ที่ 4
- หนองบ่อ
หมู่ที่ 4
- หนองตาอ้วน หมู่ที่ 6
- หนองแก่น
หมู่ที่ 7
- หนองกลาง
หมู่ที่ 7
- หนองสองห้อง หมู่ที่ 8
- หนองบ่อ
หมู่ที่ 8
- หนองไม้ตาย หมู่ที่ 9
- หนองสาวเอ้ หมู่ที่ 9
- หนองปลากด หมู่ที่ 10
- หนองจันทร์โพธิ์ หมู่ที่ 11
- หนองโซ้ง
หมู่ที่ 11
2. ลาห้วย, คลอง, แม่น้า, บึง
- บึงเขาหลวง
- บึงนกเป็ด
- บึงน้าใส
- ห้วยน้าก้า
- ห้วยล้าเหมือง
- ห้วยหนองจอก

จานวน
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11

6

สาย

ดังนี้

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่ วนใหญ่ ในเขตตาบลกลางใหญ่ ประมาณร้อยละ 100 นั บ ถือศาสนาพุทธ โดยมี
ศาสนสถานในเขตตาบลกลางใหญ่ ดังนี้
1. วัด จานวน 8 แห่ง
- วัดป่าบึงเขาหลวง
- วัดศรีธาตุ
- วัดกลางน้อย
- วัดโพธิ์ศรีวนาราม
- วัดรัตนเกษมศรี
- วัดอัมพาวันเกษมสุข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ตั้งอยู่ หมู่ที่
ตั้งอยู่ หมู่ที่
ตั้งอยู่ หมู่ที่
ตั้งอยู่ หมู่ที่
ตั้งอยู่ หมู่ที่
ตั้งอยู่ หมู่ที่

9
1
2
4
6
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- วัดป่าสุตตาวาส
- วัดป่าดอนธาตุ

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11

2. สานักสงฆ์ จานวน 1 แห่ง
- สานักสงฆ์หนองเหม้า
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
1. ประเพณี บุ ญ บั้ งไฟ ประเพณี ทาบุ ญ บั้ งไฟ คือ บุ ญ เดือ นหกท าขึ้น บูช าอารัก ษ์ม เหศัก ดิ์
หลักเมืองถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทามาตั้งแต่บรรพกาล คือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟแสน การแห่บั้งไฟมักจะจัดเป็น
ขบวนฟ้อนราหรือเซิ้ง ซึ่งมีลีลาที่งดงามอ่อนช้อยตามประเพณีของบ้านไผ่ ตาบลกลางใหญ่
2. ประเพณี แห่เทียนพรรษา เป็นประเพณี ทางพุทธศาสนาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดย
กาหนดให้ จั ดขึ้น ในวัน ขึ้น 15 ค่า เดือน 8 และแรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี มีการประกวดต้นเที ยนสาหรับ
ต้นเทียนทีส่ ่งเข้าประกวดมี 2 ประเภท คือประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก และมีขบวนแห่อันสวยงาม ตาม
ประเพณีของบ้านโคก ตาบลกลางใหญ่
3. ประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง การทาบุญ ออกพรรษา ชาวพุทธนิยมทาอันดับแรกคือการถวาย
ปราสาทผึ้ง โดยใช้ไม้ไผ่จักตอกสานเป็นปราสาทล้อมและมุงด้วยกาบกล้ วย เอาผึ้งไปต้มให้เปื่อยแล้วจุ่มเป็นดอก
แล้วนาไปเสียบประดับหลังคาปราสาทข้างในมีขนม นมเนย ข้าวต้ม กล้วย อ้อย เสื่อ หมอน ฝ้าย และอื่นๆ เวลา
ประมาณทุ่มเศษ ๆ จะแห่ไปทอดเพื่อถวายพระ และจุดพลุ (หม้อไฟแม่นาค) เป็นประเพณีของบ้านสวน ตาบล
กลางใหญ่
4. ประเพณี ส งกรานต์ เป็ น พิ ธี ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในสมาชิ ก ในครอบครัว หรื อ ชุ ม ชนบ้ า นใกล้
เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไป ในความเชื่อ
ดั้งเดิมใช้สั ญ ลั กษณ์ เป็ น องค์ป ระกอบหลั กในพิ ธี ได้แก่ การใช้ น้าเป็ นตัวแทน แก้กั นกับความหมายของฤดู
ร้อ น ช่ ว งเวลาที่ พ ระอาทิ ตย์ เคลื่ อนเข้าสู่ ร าศีเมษ ใช้ น้ ารดให้ แ ก่กั น เพื่ อ ความชุ่ ม ชื่น มี ก ารขอพรจากผู้ ใหญ่
การราลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในพิธีเดิมมีการสรงน้าพระที่นาสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่
ที่มีความสุข เป็นประเพณีที่สืบทอดกับมาของบ้านกลางใหญ่ ตาบลกลางใหญ่
5. การทาบุญ ข้า วประดั บ ดิน การทาบุ ญ ข้าวประดับดิน นิยมทากัน ในวันแรม 13 - 14 ค่ า
เดือนเก้า โดยการห่ออาหารหรือของขบเคี้ยวเป็นห่อนาไปถวายทาน หรือนาไปห้อยตามต้นไม้บ้าง ด้วยเหตุนี้
จึงเรียกข้าวประดับดิน เป็นประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาของประชาชนตาบลกลางใหญ่
6 การทาบุญข้าวสาก ชาวบ้านนิยมทากันในวันขึ้นสิบค่า เดือนสิ บ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า
“งานบุ ญ เดือนสิ บ ” ข้าวสากนั้ น มาจากคาว่า “สลาก” เพราะบางเวลาถวายพระสงฆ์ไม่เจาะจงว่าถวายรูปใด
จึงจัดทาเป็นสลากชื่อเจ้าภาพจับได้ของใครก็นาไปถวายตามนั้น เป็นประเพณีอันดีงามอีกหนึ่งอย่างที่สืบทอดกันมา
ของประชาชนชาวตาบลกลางใหญ่
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
เป็นภาษาอีสาน และภาษากลาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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8.4 สืบค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ขนมจีน ปลาร้า ข้าวกล้องงอก หมวกจากต้นผือ เสื่อจากต้นผือ และไม้กวาดดอกหญ้า เป็นสินค้า
พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตาบล
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า

น้าทีป่ ระชาชนในตาบลกลางใหญ่ใช้สาหรับการอุปโภค – บริโภค และทาการเกษตร มีดังนี้
1. หนองน้าสาธารณะประโยชน์
จานวน 15 แห่ง ดังนี้
- หนองลานข้าว หมู่ที่ 2
- หนองจอก
หมู่ที่ 2
- หนองสิม
หมู่ที่ 2
- หนองป่าช้า
หมู่ที่ 4
- หนองบ่อ
หมู่ที่ 4
- หนองตาอ้วน หมู่ที่ 6
- หนองแก่น
หมู่ที่ 7
- หนองกลาง
หมู่ที่ 7
- หนองสองห้อง หมู่ที่ 8
- หนองบ่อ
หมู่ที่ 8
- หนองไม้ตาย หมู่ที่ 9
- หนองสาวเอ้ หมู่ที่ 9
- หนองปลากด หมู่ที่ 10
- หนองจันทร์โพธิ์ หมู่ที่ 11
- หนองโซ้ง
หมู่ที่ 11

2. ลาห้วย, คลอง, แม่น้า, บึง จานวน
- บึงเขาหลวง หมู่ที่
- บึงนกเป็ด
หมู่ที่
- บึงน้าใส
หมู่ที่
- ห้วยน้าก้า
หมู่ที่
- ห้วยล้าเหมือง หมู่ที่
- ห้วยหนองจอก หมู่ที่

6

สาย

ดังนี้

9
9
9
2
11
11

3. ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของประชาชน
เท่าที่ควร
9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุ ณ ภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติในตาบลกลางใหญ่ ค่ อนข้ างจะสมบู รณ์ ทั้ ง ดิน น้ า ป่าไม้
ทั้งนี้ยังคงต้องมีการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่และดีขึ้นไป ทั้งในเรื่องของการปลูกป่า
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีมากขึ้น การขุดลอกคูคลองเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้าให้ได้มากขึ้น เพื่อรองรับและ
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าทั้งในภาคการเกษตรและครัวเรือในอนาคต ต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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10. ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ปัจจุบันมีจานวน 33 คน และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ คามี
นายวิมล บุญไชย
นางนิภาพร นนนารถ
นางสาวกิติยา บุญศักดิ์
นางสาวรจนา บัวศรี
พ.จ.อ.ธนกฤต แก้วกลึงกลม
พ.อ.อ.ทองพูน ระกัม
จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทิพโอสถ
นางนุชจรินทร์ กอแก้ว
นางสาววราภรณ์ บุญจอง
นายกาจร ทางาม
นางเพชรา บุญสาม

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักงานปลัด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง
จานวน 6 คน
1. นายวุฒิชัย ไชยเสนา
ตาแหน่ง
2. นางศิริพร ธานี
ตาแหน่ง
3. นางวิไลพร โจกกลาง
ตาแหน่ง
4. นางอรอุมา สามาอาพัฒน์
ตาแหน่ง
5. นางสาวเพลินพิศ แมนจันทึก
ตาแหน่ง
6. นางสาวพยุดา คาแย้ม
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนโยธา
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

จานวน 5 คน
นายรัตนศักดิ์ ทองผา
ตาแหน่ง
นายฉันทวัฒน์ ธัญนันทิวรรธน์
ตาแหน่ง
นายธีระพงษ์ การภักดี
ตาแหน่ง
นายปิติพงษ์ อุ่นจิต
ตาแหน่ง
นางสาวอลิษา ศิลารักษ์
ตาแหน่ง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 10 คน
1. นางสาวนรินดา พงศ์ศุภศิลป์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองศึกษาฯ
2. นางสาวสุวลี บุญศักดิ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3. นางวาศินี อินทร์งาม
ตาแหน่ง ครูชานาญการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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4. นางกมทอง บุญสาร
5. นางวาสนา หมายกลาง
6. นางนพรัตน์ จันทร์จวง
7. นางไมตรี สอดศรี
8. นางวัฒนา ชาตรี
9. นางสาวรื่นฤทัย ทองสง่า
10. นางสาวกาญจนา ธัญนันทิวรรธน์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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9
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คน
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อใช้ เป็ น กรอบใน การจั ด ท าแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อรั บ ผิ ดชอบในการจั ดทาร่างยุ ท ธศาสตร์ช าติ กาหนดวิธีการการมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆ รวม 6 คณะ
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง , คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน , คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม,
คณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจน
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2568) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัย ทัศน์ “ ประเทศไทย
มีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
1. บทนา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย
มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิ เวศ อย่างไรก็ต าม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒ นา
ที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ
เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการ
ผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็น ปัจจัยที่
ท้าทายสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น
ท้ า ทายในการยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ สู งขึ้ น และแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่าง
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้ งนี้ ปั ญ หาดั งกล่ าวข้างต้น มี ส าเหตุ ส่ว นหนึ่ งมาจากประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค
การขาดความเชื่อ มั่ น ในกระบวนการยุติธรรม และปัญ หาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจน
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดี ย วกั น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรที่ มี สั ด ส่ ว นประชากร
วัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน การคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็ นประตูสู่ เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ ปัญหาด้านเขตแดน
กับ ประเทศเพื่อนบ้ านยั งคงเป็ น ความท้ าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสาคัญกับ ปัญ หาด้านความมั่น คงอื่ น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชน
กั บ ประชาชน ซึ่ ง รวมถึ ง การสร้ า งความสามั ค คี ข องคนในชาติ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
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บทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เกิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น
แนวโน้มสาคัญ ที่จาเป็ น ต้องมีการติ ดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่ มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้ น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็ นสังคมสูงวัยระดับ สุด ยอดในปี
2574 จะก่อให้ เกิด โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัด ส่ว น
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครั วไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะ
ต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่ จะทาให้เกิดการเคลื่ อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางาน
ในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒ นา
ที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศคาดว่าจะมี ค วาม
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง
กับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
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ค่อนข้างสูงในการสูญ เสี ยความสามารถในการรองรับ ความต้ อ งการของมนุษ ย์ได้ อย่างมีป ระสิท ธิภาพ
อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รั บความสาคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อ มจะมีความเข้มข้ นและเข้ มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒ นาตามข้อ ตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่ว นของการจ้างงานและอาชี พ สาขาการผลิต และบริ ก ารใหม่ ๆ ความมั่ น คงของประเทศอั น เกิด จาก
ภั ย คุ ก คามและความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ ที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น อาชญากรรมไซเบอร์ รู ป แบบการก่ อ สงครามที่ ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้ค น เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์
ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ
มีความสาคัญ มากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีค วามรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการป้ อ งกั น และรองรับ ผลกระทบต่ า งๆ ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งรวมถึ งการเตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้ น ฐาน และองค์ความรู้สมัย ใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่ อ ทั้ งการจ้ า งงานและอาชี พ ที่ จ ะมี รู ป แบบและลั ก ษณะงานที่ เปลี่ ย นไป มี ค วามต้ อ งการแรงงานที่ มี
สมรรถนะสูง เพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์
ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ อ าจจะมี ค วามแปรปรวนมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จั ย ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ ปั ญ หา
ความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒ นาที่เป็ น การดาเนิ น งานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒ นามีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน
โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
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การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒ นาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม เพื่ อให้ ประเทศไทยสามารถยกระดั บเป็น เจ้าของเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
ก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่า
ทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งสมดุ ล ความมั่ น คง
ด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิ จ
และการพัฒ นาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้ อ ก าหนดของรูป แบบและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลั ก ษณะการใช้ พื้ น ที่ ที่ ชั ด เจน ขณะที่ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ กฎหมาย ระบบภาษี ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถ
อานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศมากขึ้ น รวมทั้ ง
ให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้างสัมพัน ธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการ
ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกติ ก าสากลในด้ า นต่ า งๆ ขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งเร่ งให้ มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง
มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อให้เกิดความรักความสามั คคี และลด
ความขั ด แย้ งภายในประเทศ โดยที่ น โยบายการพั ฒ นาต่ างๆ จ าเป็ น ต้ อ งค านึ งถึ งความสอดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิ อ ากาศสิ่ งแวดล้อ ม และปั จจั ยการพั ฒ นาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยจาเป็ น ต้ องมีก าร
วางแผนการพั ฒ นาที่ ร อบคอบและครอบคลุ ม อย่ างไรก็ ต าม หลายประเด็ น พั ฒ นาเป็ น เรื่อ งที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ตั ว ซึ่ ง จะต้ อ งหยั่ งรากลึ ก ลงไปถึ งการเปลี่ ย นแปลง
ในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพั ฒ นาให้ประเทศเจริญ ก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็ นต้องกาหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ตอ้ งบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับ จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
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พื้ น ที่ ซึ่ งรวมถึ งพื้ น ที่ พิ เศษต่ า งๆ อาทิ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึ กแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิป ไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิ ตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชี วิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่ งยื น จนเข้ าสู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ได้รั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาที่ เปลี่ ย นแปลงไป และประเทศไทยมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในเวที โ ลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภ าค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิ ต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้ เป็นพลั งในการพัฒ นา
นอกจากนี้ ยังมีความสมบู รณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒ นาต่อเนื่อ งไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกิน ความสามารถในการรองรับ และเยี ย วยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณ ภาพดีขึ้น คนมีความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม มีความเอื้ออาทร เสี ยสละเพื่ อผลประโยชน์ส่ วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้ าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมีค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
(4) การบู รณาการความร่ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงกั บ อาเซี ยนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
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4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณ ค่าทางสังคมและพัฒ นา
ประเทศ
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒ นาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมัน่ คงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(8) กระบวนการยุติธ รรมเคารพสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและปฏิ บัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อ มโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุท ธศาสตร์ระยะยาวสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยในแต่ล ะยุ ท ธศาสตร์ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
➔

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน

1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27'
เหนือ และลองติจูด 100◦54' ถึง 105◦37' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มี แม่น้ าโขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
1.2 พื้ น ที่ แ ละลักษณะภูมิ ประเทศ มีพื้น ที่รวม 105.53 ล้ านไร่ ลั กษณะภู มิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณ
แอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร
อยู่ทาง ตอนเหนื อของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ
อุดรธานี
ฤดู ฝน ช่วงเดื อนพฤษภาคม-ตุ ลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ มีฝ นตกเป็ น
บริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่ง
โคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อย
ที่สุด คือ นครราชสีมา
ฤดู ห นาว ช่ ว งเดื อ น พฤศจิ ก ายน-กุ ม ภาพั น ธ์ อากาศหนาวเย็ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2559 มีพื้นที่รวม 105.53 ล้านไร่ จาแนกเป็น
พื้น ที่ป่ าไม้ 15.66 ล้ านไร่ หรือร้อยละ 14.9 พื้นที่ทาการเกษตร 63.87 ล้ านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพื้นที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.7 ของพื้นที่ภาค
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
1.5.2 แหล่งน้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ 765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ
บึงละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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ที่ความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
1.5.3 ป่ า ไม้ ในปี 2560 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้
จ านวน 15.66 ล้ านไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.9 ของพื้ น ที่ ภ าค หรือ ร้อ ยละ 15.3 ของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทั้ งประเทศ
ซึ่งยังต่ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ
2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
2.2 รถไฟ
2.3 สนามบิน
2.4 ด่านชายแดน
2.5 แผนงานพัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างดาเนิน การ
ในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
2.6 บริการสาธารณูปโภค
2.6.1 ไฟฟ้า
2.6.2 ประปา
3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
4. ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร
จานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี 2560 มีจานวน
ประชากร 21.98 ล้านคน หรือร้อยละ 33.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 21.69 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี 2550-2555 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ
0.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร
1.81 ล้านคน และจังหวัด ขอนแก่น มีประชากร 1.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค
ตามลาดับ
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4.2 แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ
มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลัง
แรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 56.48
ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560 ระดับ
มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้น
เล็กน้ อยจากร้ อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 2.09 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี 2560
4.3 การศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี 53 แห่ ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
7 แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 12 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
4.4 สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 3,477 แห่ง
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ จานวน 15.66 ล้ า นไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.9 ของพื้ น ที่ ภ าค หรื อ ร้ อ ยละ 15.3 ของพื้ น ที่ ป่ า ไม้
ทั้ งประเทศ ในช่ ว งปี 2556-2560 มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ าไม้ ข องภาคลดลงเฉลี่ ย ร้อ ยละ 0.24
เนื่องจาก การบุกรุกพื้ นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้ น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด มากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีจานวนการ
เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลง
จาก ปี 2556 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด
โดยในระหว่างปี 2556-2560 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 18,741.2 ไร่
ต่อปี
6. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
6.2 จุดอ่อน
6.3 โอกาส
6.4 ภัยคุกคาม
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7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะโภชนาการ แต่มีความพร้อม
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิ จัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับ โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ จ ากการเชื่ อมโยงและข้อตกลงกับ ประเทศเพื่ อนบ้ านในกลุ่ ม อนุ ภูมิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้าโขงที่ ก าลั งมี การ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุม่ แม่น้าโขง”
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
8.2.2 เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนจน ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ สู ง อายุ ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
8.2.3 เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
8.2.4 เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.2.5 เพื่อพัฒ นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัวเพิ่มขึน้
8.3.2 สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
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8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต 892,676
ทางเศรษฐกิจของภาค ล้านบาท
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.446
(ปี 2560)

ค่าเป้าหมาย
2562
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5

2563
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5

2564
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5

2565
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
3.5

2562-2565
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5ต่อปี

ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่ากว่า
กว่า 0.446 กว่า 0.446 กว่า 0.446 กว่า 0.446 0.446

8.4.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 บริ ห ารจั ด การน้ าให้ เพี ย งพอต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
8.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.4.5 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5 ใช้ โอกาสจากการพั ฒ นาโครงข่ ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
8.4.6 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติ ได้จัดทาแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ส่วนราชการระดับต่ างๆ นาไปประกอบ
การพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยสาระสาคัญของแนวทางการพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
1. บริ ห ารจั ด การน้ าให้ เ พี ย งพอต่ อ การพั ฒ สนา การบริหารจัดการน้า โดยพัฒนาระบบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
น้าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า พั ฒ นาแหล่ งน้ าในพื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง น้ าในพื้ น ที่
ชลประทาน ระบบการกระจายน้ าเพื่ อ การเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาระบบป้องกันน้าท่วม
และแก้ปั ญ หาภัยแล้ ง พื้ นที่ เกษตรได้รับ ประโยชน์
จานวน 543,948 ไร่ ประชาชน 542,057 ครัวเรือน
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บอีก 3,763 ล้านลู กบาศก์
เมตรและพื้นที่รับประโยชน์ 10.2 ล้านไร่
2. แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต การแก้ไขปั ญ หาความยากจน และพั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ชี วิ ต โดยจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ค นจน ฝึ ก อาชี พ สร้ า ง
รายได้แ ละยกระดับ คุ รภาพชีวิต ส าหรับ คนจน จั ด
สวั ส ดิ ก ารผู้ สู งอายุ แ ละผู้ ด้ อ ยโอกาส พั ฒ นาที่ อ ยู่
อาศัยให้มีผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านมั่นคง
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ การพัฒ นาด้านการเกษตร โดยการส่ งเสริมเกษตร
กั บ การแก้ ไ ขปั ญ ห าท รั พ ยาก รธรรม ชาติ แ ล ะ อิน ทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้งปรับเปลี่ ยนไปสู่
สิ่งแวดล้อม โดยเร่งพัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อยกระดับ สิ น ค้ า เกษตรชนิ ด ใหม่ ต ามศั ก ยภาพของพื้ น ที่
สู่การทาเกษตรสมัย ใหม่ การเพิ่ มศักยภาพการผลิ ต ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
สินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย พัฒนาพื้ นที่ 2,076,009 ไร่ เกษตรกร 171,472 ราย
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
ขยายการเลี้ ย งโคเนื้ อ และโคนมคุ ณ ภาพสู ง พั ฒ นา
Food Valley เป็น ศูน ย์กลางอุ ตสาหกรรมอาหารครบ
วงจรที่จังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการผลิตผ้าไหม
และผ้าฝ้ายย้อมครามสู่สินค้าแฟชั่น เสริมสร้างความ
เข้ ม แ ข็ งธุ ร กิ จ SMEs แ ล ะวิ ส ห กิ จ ชุ ม ช น แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและการกีฬา
สู่นานาชาติ
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แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

4. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาคกลางและพื้นที่
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก ( EEC) เพื่ อ พั ฒ นา
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค โดยเร่งพัฒนา
รถไฟความเร็ ว สู งกรุ งเทพ – หนองคาย รถไฟทางคู่
บ้านไผ่ – นครพนม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบาง
ปะอิน – นครราชสีมา และนครราชสีมา – ขอนแก่น
พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ รอบสถานี ขนส่ง
ระบบรางที่ขอนแก่น นครราชสีมาปรับปรุงสนามบิน
อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
และขอนแก่น

การขยายเครือข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต สู่ ชุม ชนโดยติ ด ตั้ ง
บ ริ ก ารอิ น เต อร์ เ น็ ต ค วาม เร็ ว สู งแ บ บ ไร้ ส าย
งบประมาณ 13,760 ล้ า นบาท ครอบคลุ ม 20
จังหวัด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ รถไฟ ความเร็ว สูงไทยจีน
กทม. – นครราชสี มา – หนองคาย โครงข่ายรถไฟ
รางคู่ ขนาด 1 เมตร จานวน 6 เส้นทาง ได้แก่ ช่วง
ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ช่วงมาบกะเบา – ชุม
ทางถนนจิระ ช่ว งชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี
ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ช่วงอุบลราชธานี – มก
ดาหาร และช่วงบ้านไผ่ – นครพนม ก่อสร้างจุดพัก
รถบรรทุก โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระยะทาง
196 กิ โ ลเมตร และนครราชสี ม า – ขอนแก่ น
ระยะทาง 183 กิ โ ลเมตร พั ฒ นาท่ า อากาศยาน
จ านวน 6 แห่ ง อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี บุ รี รั ม ย์
ร้อยเอ็ด นครราชสี มา และขอนแก่น โดยปรับปรุง
อาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดรถและทางวิ่ง

5. พัมนาความร่วมมือและใช้ ป ระโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ
ได้แก่ พัฒนาด่าน CIQ ให้ได้มาตรฐานสากล ก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ – ปาก
ซัน พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร
นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และมีระบบบริการพิธีการผ่ านแดนแบบ One
– Stop Service
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บทวิเคราะห์
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของจังหวัดอุบลราชธานี
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี (SWOT Analysis) ได้ทาการวิเคราะห์ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการถอดบทเรียนการดาเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) เพื่อให้
ได้ข้อมูลพื้นฐานในการนามาประกอบการทบทวน เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 5 ปี ฉบับใหม่
(2561 – 2565) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
จุดแข็ง
(1) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจและปศุ
สัตว์ที่สาคัญของประเทศ
(2) มี แ หล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ค่ อ นข้ า งอุ ด ม
สมบูรณ์สามารถรองรับการผลิตภาคการเกษตรและ
ปศุสัตว์ ประมงได้
(3) มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เช่ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
ขึ้ น ใหม่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรกรรม แหล่ ง
ท่องเที่ยวสายธรรมะ เป็นต้น
(4) มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธรณูปโภค สิ่ง
อานวยความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางด้านการเดิ นทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) มี ท รั พ ยากรด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ ทั้ ง คนใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนมาก
(6) มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
ในพื้นที่หลายแห่งที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยราชการและให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้
(7) หน่ ว ยงานภาครัฐในพื้ น ที่ ท างานเป็ น เครือข่า ย
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
(8) มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง ๒ ประเทศ
และสามารถเชื่อมโยงไปประเทศใกล้เคียงได้
(๙) มี สิ น ค้ า ในท้ อ งถิ่ น และสิ น ค้ า อื่ น ๆ ที่ เป็ น ที่
ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน
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จุดอ่อน
(1) การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผังเมืองยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทาให้การพัฒนาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่
(2) ประชาชนในภาคการเกษตรและการค้ า ยั ง ขาด
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในด้านการผลิต การบริหาร
จั ด การ การตลาด ท าให้ ไม่ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต หรือ
ขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าที่ควร
(3) โรงงาน/ผู้ ป ระกอบการ ด้ านแปรรูป ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรในพื้นที่ มีจานวนไม่มาก
(4) ระบบชลประทาน การจัดการน้ายังไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานภาคการเกษตร
(5) ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
(6) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่
มีตลาดรองรับ
(7) ทรัพยากรป่าไม้เหลือน้อยเพียง 16.66% ของพื้นที่
(8) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
(9) ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร ในพื้นที่ ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือร่วมกันในการกาหนดทิศทางและมีส่วนร่วม
พัฒนาจังหวัด
(10) ระบบสาธารณู ปโภคจ าเป็ น พื้ น ฐานต่ อ การ
ดารงชีวิตของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(11) โครงสร้า งการบริ ห ารการศึ ก ษาไม่ เอื้ อ ต่ อ การ
พัฒนา ส่ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนต่ากว่า
มาตรฐานระดับภาคและประเทศ
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(12) แหล่ ง การเรี ย นรู้ นอกระบบ การศึ ก ษายั ง ไม่
ครอบคลุม และเพี ย งพอต่อการเรีย นรู้ด้ วยตนเองของ
ประชาชน
(13) เยาวชนรุ่ น ใหม่ มี ค่ า นิ ย มที่ เปลี่ ย นไปสู่ ก ระแส
บริโภคนิยม ขาดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
โอกาส

อุปสรรค

(1) การเป็ น ป ระชาคม อาเซี ย น ส่ ง ผลให้ ก าร
เคลื่ อ นย้ า ยคน สิ น ค้ า บริ ก าร ในภู มิ ภ าคมี ค วาม
สะดวก คล่องตัว
(2) นโยบายของภาครัฐในการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น นโยบายการ
เข้าร่วมเขตการค้าเสรีในประชาคมอาเซียน (AFTA)
ปฏิญญาพุกาม Sister Cities, contract farming
(3) นโยบายรัฐในการพัฒนาและกระจายความเจริญ
ไปสู่ภู มิภ าค เช่น โครงการรถไฟความเร็วสู ง รถไฟ
ทางคู่ ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่ อน
บ้าน
(4) กระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคสู่การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ
(๕) ผู้บริโภคในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินค้าไทย
(๖) ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ด้ า นการค้ า การ
ลงทุ น ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ นต ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

(1) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทาให้การพัฒนา /
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
(2) ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งของนโยบายรั ฐ บาลและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้การพัฒนาไม่เป็นตาม
แผน
(3) นโยบายการเข้ า ร่ว มเขตการค้ า เสรีในประชาคม
อาเซี ย น (AFTA) และอื่ น ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ น ค้ า
บริการของไทย (การกีดกันทางการค้า)
(4) ความผั น ผวนของราคาสิ น ค้ า ภาคเกษตร กลไก
การตลาด
(5) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ
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SWOT MATRIX
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีนามาจัดทากลยุทธ์ได้ ดังนี้
แสดงจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี
S : จุดแข็ง (Strength)

O : โอกาส (Opportunity)

(1) เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ พื ช (1) การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผล
เศรษฐกิ จ และปศุ สั ต ว์ ที่ ส าคั ญ ของ ให้ ก ารเคลื่ อนย้ ายคน สิ น ค้ า บริก าร
ประเทศ
ในภูมิภาคมีความสะดวก คล่องตัว
(2) กระแสการตื่ น ตั ว ของผู้ บ ริโภคสู่
การบริ โภคอาหารปลอดภั ย อาหาร
เพื่อสุขภาพ
(2) มี แ หล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่
ค่อนข้างอุดมสมบู รณ์ สามารถรองรับ
การผลิ ต ภาคการเกษตรและปศุสั ต ว์
ประมงได้
(3) มี ท รั พ ย าก รก ารท่ องเที่ ย วที่
หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งขึ้ น
ใหม่ แหล่งท่ องเที่ ย วเชิงเกษตรกรรม
แหล่งท่องเที่ยวสายธรรมะ เป็นต้น

(4) มี ระบบโครงสร้า งพื้ น ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
ที่ ส ามารถรองรั บ การพั ฒ น าเป็ น
ศู น ย์ ก ลางด้ า นการเดิ น ทาง การค้ า
การลงทุ น
การท่ อ งเที่ ย ว
กับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(3) นโยบายของภาครัฐ ในการสร้า ง
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต่ า ง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน เช่น นโยบายการเข้า
ร่ ว ม เขต การค้ าเส รี ใ น ป ระชาค ม
อาเซี ย น (AFTA) ป ฏิ ญ ญ าพุ กาม
Sister Cities,contract farming
(4) การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผล
ให้ ก ารเคลื่ อนย้ ายคน สิ น ค้ า บริก าร
ในภูมิภาคมีความสะดวก คล่องตัว
(5) นโยบายรั ฐ ในการพั ฒ นาและ
กระจายความเจริญ ไปสู่ ภูมิ ภาค เช่ น
โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่
ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน
(6) ผู้บริโภคในต่างประเทศเชื่อมั่นและ
ต้องการสินค้าของประเทศไทย
(7) ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีด้าน
การค้าการลงทุ นผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต ระบบอิเล็กทรอนิกส์

SO: เชิงรุก
(1) การส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ชผล
ทางการเกษตรในระบบอินทรีย์โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลค่าตอบสนองตลาดผู้บริโภค
อาหารปลอดภั ย กลุ่ ม เฉพาะเพื่ อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า และขยายตลาดเกษตร
อินทรีย์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน
(2) การพั ฒ นา/ยกระดั บเกษตรกร
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อ
การผลิต การแปรรูป การตลาดตาม
นโยบายประเทศไทย ๔.๐
(3 ) ก าร พั ฒ น า เค รื อ ข่ า ย ก า ร
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้ เ คี ย งเพื่ อเชื่ อ มโยงไปสู่ ก าร
ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน

(4 ) ก า ร ส่ งเส ริ ม ก า ร ใช้ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคที่ได้เปรียบ เพื่อเพิ่ม
โอกาสด้ านการค้ า การลงทุ น การ
เดินทางและช่องทางการท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ
การพั ฒ นาเมื อ งและพั ฒ นาไปสู่
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวการค้า
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศตาม
นโยบาย Smart City
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S : จุดแข็ง (Strength)

O : โอกาส (Opportunity)

(6) มีทรัพยากรด้านแรงงานในพื้นที่ทั้ง
คนในประเทศและต่ า งประเทศเป็ น
จานวนมาก
(7 ) มี ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษาในพื้น ที่หลาย
แห่งที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยราชการและให้ บ ริ ก าร
ประชาชนในพื้นที่ได้
(8) หน่ ว ยงานภาครัฐ ในพื้ น ที่ ท างาน
เป็ นเครือข่าย ให้ บริการประชาชนได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

(8) นโยบายของภาครั ฐ ในการสร้า ง
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต่ า ง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน เช่น นโยบายการเข้า
ร่ ว ม เขต การค้ าเส รี ใ น ป ระชาค ม
อาเซี ย น (AFTA) ป ฏิ ญ ญ าพุ กาม
Sister Cities,contract farming

SO: เชิงรุก
(6) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ฝี มื อ แรงงาน ใช้ ค วามร่ ว มมื อ ผ่ า น
เครือ ข่ ายของสถาบั น การศึ ก ษาใน
ก า ร พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร งง า น ด้ า น
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการ
และประชาชนตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0
(7) การพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของส่ ว นราชการในพื้ น ที่ โ ดยเน้ น
การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของทุ ก ฝ่ า ย
เพื่ อ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ในการให้ บ ริก าร
ประชาชนในพื้นที่

(9) มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถึง 2 ประเทศและสามารถเชื่อมโยงไป
ประเทศใกล้เคียงได้
(9) มีสินค้าในท้องถิ่นและสิ นค้าอื่น ๆ
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน

แสดงจุดแข็งและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี
S : จุดแข็ง (Strength)

T : อุปสรรค (Threat)

ST :ตั้งรับ
(1) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพืช (1) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทาให้ (1 )น้ อ ม น า แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจและปศุสัต ว์ที่ส าคัญ ของ การพั ฒ นา / การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ไ ป ใ ช้ ใ น
ประเทศ
ชะลอตัว
ชีวิตประจาวันของประชาชนทุกหมู่
(2) มี แ หล่ ง น้ าธรรมชาติ ที่ อุ ด ม (2) ความผั น ผวนของราคาสิ น ค้ า ภาค เหล่า
สมบู ร ณ์ ส ามารถรองรั บ การผลิ ต เกษตร กลไกการตลาด
ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ประมง
ได้

(3) มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่
สร้างขึ้นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมแหล่งท่องเที่ยวสาย
ธรรมะ ประเพณีวัฒนธรรม อารย
ธรรมยุคประวัติศาสตรเป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(3) ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งของนโยบาย
รั ฐ บ าลและการเป ลี่ ย น แป ลงท าง
การเมือง ทาให้ การพัฒ นาไม่เป็นตาม
แผน

(2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อหาคาตอบ
หรื อ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
จั ง หวั ด โดยเน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วภายใน
จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย งเพื่ อ
เชื่ อ มโยงไป สู่ ก ารท่ องเที่ ยวใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนา
แผนการค้าชายแดนให้เป็นรูปธรรม
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S : จุดแข็ง (Strength)
(8) มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้ านถึง ๒ ประเทศและสามารถ
เชื่อมโยงไปประเทศใกล้เคียงได้
(9) มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธรณูปโภค สิ่งอานวย
ความสะดวกที่สามารถรองรับการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการ
เดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน
(10) มีทรัพยากรด้านแรงงานใน
พื้ น ที่ ทั้ งค น ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศเป็นจานวนมาก
(11) มี ส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่
หลายแห่งที่สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยราชการและ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้

T : อุปสรรค (Threat)

ST :ตั้งรับ
และต่อเนื่อง

(4) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอ

(3) การพัฒนาระบบผังเมือง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประเทศและโลกโดย
เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ความสมดุล ความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
(5) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ (4)การยกระดั บ การศึ ก ษาของ
ไม่เพียงพอ
ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อให้ เกิดการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะชี วิ ต ที่
จาเป็นในยุคศตวรรษที่ ๒๑
(5) ส่งเสริมทางานแบบบูรณาการ
ของทุ ก หน่ ว ยงาน
เพื่ อ
ป ร ะ ส า น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
ต อบ ส น อ งค วาม ต้ อ งก ารข อ ง
ประชาชน

(12) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในพื้ น ที่
ท างานเป็ น เครื อ ข่ า ย ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
(13) มีสินค้าในท้องถิ่นและสินค้า (6) นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (6) สร้างอัตลักษ์ของสินค้าท้ องถิ่น
อื่ น ๆ ที่ เป็ น ที่ ต้ อ งก ารข อ ง ในประชาคมอาเซี ย น (AFTA) ส่ ง ผล หรือแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นที่
ประเทศเพื่อนบ้าน
กระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย
ต้ อ งการของประเทศเพื่ อ นบ้ า น
เพื่อลดความรุนแรงของการแข่งขัน
ต่อสินค้าเกษตรของไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แสดงจุดอ่อนและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี
W : จุดอ่อน (Weak)

O : โอกาส (Opportunity)

(1) การจั ด การใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น
และการผังเมื องยังไม่ มีป ระสิ ท ธิภาพ
เท่ า ที่ ค วรท าให้ การพั ฒ นาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่

(1) การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผล
ให้การเคลื่อนย้ายคน สินค้า บริการ
ในภูมิภาคมีความสะดวก คล่องตัว
(2) นโยบายของภาครัฐในการสร้าง
ความร่ ว มมื อกั บ ประเทศต่ า ง ๆ ใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เช่ น นโยบายการ
เข้าร่ว มเขตการค้ าเสรีในประชาคม
อาเซี ย น
(AFTA) ปฏิ ญ ญา
พุ ก า ม Sister Cities,contract
farming
(3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน
การค้าการลงทุนผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(4) กระแสการตื่น ตัวของผู้ บริ โภคสู่
การบริโภคอาหารปลอดภัย อาหาร
เพื่อสุขภาพ

(2) ประชาชนในภาคการเกษตรและ
การค้ า ยั ง ขาดความรู้ แ ละทั ก ษะที่
จาเป็ น ในด้ า นการผลิต การบริหาร
จั ด การ การตลาด ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
เพิ่มผลผลิตหรือขยายกิจการให้เติบโต
ได้เท่าที่ควร
(3 ) โรงงาน แ ป รรู ป ผ ลิ ต ผ ล ท าง
การเกษตรในพื้นที่ มีจานวนไม่มาก
(4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรไม่
มีคุณภาพและไม่มีตลาดรองรับ
(5) ระบบชลประทานการจัดการน้ายัง
ไม่ เพี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใช้ ง า น ภ า ค
การเกษตร
(6) ระบบโครงสร้า งพื้ น ฐานและการ
บริห ารจั ด การด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ยั ง
ไม่ได้มาตรฐานและ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
(7) ระบบสาธารณูปโภคจาเป็นพื้นฐาน
ต่อการด ารงชีวิ ตของประชาชนยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(5) นโยบายรั ฐ ในการพั ฒ นาและ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เช่น
โครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่
ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน

WO : เชิงพัฒนา
(1) พั ฒ นาระบบการจัด การพื้ น ที่
(Zonening) ก า ร จั ด ก า ร ะ บ บ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาค
ก า ร เก ษ ต ร ให้ เพี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสม เพื่อเน้นสร้างสินค้าและ
บริ ก ารการเกษตรออกสู่ ต ลาด
อาเซียน

(2 ) น า ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒ นาการ
เกษตรและการค้ า เพื่ อยกระดั บ
เกษตรกรไปสู่ smart farmer

(3) จั ด การระบ บ ผั ง เมื อ งเพื่ อ
รองรับการขยายตัวของภาคเอกชน
นั ก ธุ ร กิ จ จ าก ส่ ว น ก ล างแ ล ะ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเข้ามา
ล ง ทุ น ใน พื้ น ที่ แ ล ะ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้มีปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชี วิ ต ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ( ๔)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่ งเรีย นรู้ในทุก พื้ น ที่ให้ เอื้ อต่ อ
ก า ร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนทุกช่วงวัย
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W : จุดอ่อน (Weak)

O : โอกาส (Opportunity)

WO : เชิงพัฒนา

(8) ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
(9) ทรั พ ยากรป่ า ไม้ เหลื อ น้ อ ยเพี ย ง
16.66% ของพื้นที่
(10) ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กรใน
พื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือร่วมกันใน
การก าหนดทิ ศ ทางและมี ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนาจังหวัด
(11) โครงสร้างการบริหารการศึกษาไม่
เอื้อต่อการพัฒนา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนต่ากว่ามาตรฐาน
ระดับภาคและประเทศ
(12) แหล่ ง การเรี ย นรู้ นอกระบบ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน
(13) เยาวชนรุ่ น ใหม่ มี ค่ า นิ ย มที่
เปลี่ ย นไปสู่ ก ระแสบริโภคนิ ย ม ขาด
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

แสดงจุดอ่อนและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี
W : จุดอ่อน (Weak)

T : อุปสรรค (Threat)

(1) การจัด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น
และการผั งเมื องยั งไม่มี ป ระสิ ท ธิภาพ
เท่ า ที่ ค วรท าให้ การพั ฒ นาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่
(2) ประชาชนในภาคการเกษตรและ
การค้า ยังขาดความรู้ในด้านการผลิต
การบริหารจัดการ การตลาด ทาให้ไม่
สามารถเพิ่มผลผลิตหรือขยายกิจการ
ให้เติบโตได้เท่าที่ควร
(3 ) โรงงาน แ ป รรู ป ผ ลิ ต ผ ล ท าง
การเกษตรในพื้นที่ มีจานวนไม่มาก

(1) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทา
ให้ ก ารพั ฒ นา / การขยายตั วทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว
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WT : แก้ไขปัญหา
(1) รณรงค์ให้ประชาชนภาคธุรกิจ
เอ ก ช น ภ าค ราช ก ารอ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
(2 ) พั ฒ น าค ว าม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
หน่ ว ยงานภาคธุรกิ จเอกชนทั้ งใน
และต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ เ ข้ า มา
ลงทุนในพื้นที่

(2) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทา
ให้การพัฒนาไม่เป็นตามแผน
(3) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอ
(4) นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี ( 3 ) ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ในประชาคมอาเซี ย น (AFTA) ส่ ง ผล ผู้ ป ระกอบการ สิ น ค้าและบริ การ
กระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย
ให้มคี ุณภาพมาตรฐานสากล
(5) ความผั น ผวนของราคาสิ น ค้า ภาค
เกษตร กลไกการตลาด
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จากการวิเคราะห์ ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลต่อ การพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จุดยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้า นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนาม จีนตอนใต้ ถือเป็นตาแหน่งสาคัญที่ทาให้
จังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่เมืองศูนย์กลางทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยว การศึกษาของภูมิภาค
นี้ ได้ โดยพิ จารณาจากโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านการคมนาคมขนส่ งที่ มี ทั้ งทางรถ ทางเครื่อ งบิ น และระบบราง
ซึ่งรัฐบาลและเอกชนต่างพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งภายในจังหวัดและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่ อนบ้านให้ได้
มาตรฐาน เช่น นโยบายรถไฟทางคู่จากนครราชสีมา – ช่องเม็ก เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทสเพื่อนบ้าน ระบบรถ
โดยสาธารณะจากปากเซ – อุบลราชธานี เพื่อขนส่งคนจาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย การขยายเที่ยวบินของ
สายการบินภายในประเทศจากกรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานี ที่มีมากว่า 10 เที่ยวบินต่อวัน ล้วนมีส่วนสาคัญ
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตามที่ได้กล่าวถึง
นอกจากนี้ ภายในจังหวัดเองมีการปรับปรุงและพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ไฟฟ้า
ประปา ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักลงทุนในพื้นที่ นักลงทุนจากส่วนกลางและ
ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ อาทิ กลุ่มบริษัทเครือเซ็นทรัล กลุ่มบริษัทเครือไทยเบฟ เป็นต้น ส่งผลต่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจต่าง ๆ
แล้ว ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันอีกด้วย
2. จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองอันยาวนานกว่า 200 ปี เป็นดินแดนแห่ง
อารยธรรมลุ่มน้าโขง เชื่อมต่อกับอารยธรรมเขมร การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย ก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการท่องเที่ย วของจั งหวัดอุบ ลราชธานี เช่น อุทยานแห่ งชาติผ าแต้ม อุทยานแห่ งชาติแก่งสะพื อ
เป็นต้น และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีมีวัดในตัวเมืองจานวน
มากและมีการรักษาความงดงามเป็นอย่างดี มีประเพณีที่เป็นที่รู้จัก เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี
ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดดาเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในหลายโครงการ ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงรุกเน้นการท่องเที่ยวตลอดปี การปรั บปรุงโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ศั ก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี
ยังสามารถเห็นได้จากการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่อันเป็นผลมาจากการผลักดันและแผนพัฒนาตาม
นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี พ.ศ. 2559 “ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล” lady Destinations @
Ubon ของผู้ ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้ นที่ ทั้ งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่ องเที่ ยวของจังหวัด
อุบลราชธานี สรุปได้ดังตาราง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี

ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยว
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1. สามพันโบก
2. หาดชมดาว
3. แก่งตะนะ
4. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย/น้าตก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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จังหวัด

ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรม /
ประเพณี
3. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
4. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศาสนา

5. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
ใหม่/กิจกรรมพิเศษ event
๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๗. ทรัพยากรด้านอื่นๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยว
ห้วยหลวง
5. ผาชะนะได
6. เขื่อนสิรินธร / พัทยาน้อย
7. แก่งสะพือ
8. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
9. วนอุทยานน้าตกผาหลวง
10. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
11. ภูหินดาด อ.บุณฑริก
1. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
2. งานราลึกหลวงปู่ชา
3. งานราลึกหลวงปู่มั่น
1. ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาแต้ม)
2.ปราสาทบ้านเบ็ญ
3. เนิน 500 และนารายณ์บรรทมศิลป์
1. วัดมหาวนาราม
2. วัดพระธาตุหนองบัว
3. วัดปากแซง
4. วัดป่านานาชาติ
5. วัดปากน้าบุ่งสะพัง
6. วัดทุ่งศรีเมือง
7. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
8. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
9. วัดป่าสว่างวีรวงศ์
10. สุปัฏนารามวรวิหาร
11. วัดเลียบ
12. วัดศรีอุบลรัตนาราม
13. วัดมณีวนาราม
14. วัดหลวง
15. วัดหนองป่าพง
16. วัดดอนธาตุ
17.วัดถ้าคูหาสวรรค์
1. พิพิธภัณฑ์ ๓ มิติ
๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้าน
บุเปือย อ.น้ายืน
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3. ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ถือว่าเป็นศักยภาพที่สาคัญของจังหวัด เพราะพื้นที่
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ สาคัญ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และ
มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของจั ง หวั ด ร้ อ ยละ ๒๗ มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด
ดังตาราง
สรุปผลิตผลที่สาคัญ 5 ประเภทของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด
ผลิตผลทางการเกษตรหลัก
อุบลราชธานี 1. ข้าวหอมมะลิ
2. มันสาปะหลัง
3. ยางพารา
4. อ้อย

1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตผลทางการเกษตรรอง
โคเนื้อ/กระบือ/แพะ 6. ข้าวโพดอาหารสัตว์
ไก่
7. ฟักทอง
สุกร
8. ข้าวพันธ์สินเหล็ก
ปลา
(ข้าวพันธุ์น้าตาลต่า)
ผลไม้/ทุเรียน
9. อ้อย/ปาล์มน้ามัน
10. พริก

ข้าวหอมมะลิของจัง หวัดอุบลราชธานี เป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ ผลผลิต
รองลงมาได้แก่ ยางพารา มันสาปะหลัง พื ชผัก มีการผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะโค กระบือ มากติดอันดับ 1 ใน 5
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากจุดแข็ งที่มี
ของพื้นที่ สามารถพัฒนาให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการเกษตร โดยต้องมุ่งเน้นการ
พัฒ นาศักยภาพของเกษตรกรไปสู่ ระบบ smart farming ตามนโยบายของรัฐ การผลิ ตในระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยยกระดับ คุณภาพสินค้าให้เพิ่มมูลค่า ส่งผลต่อชีวิ ต
ความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการเกษตรที่นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปทิศทางการพัฒนา
ได้ดังนี้
• การเกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการสิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ แ ละอา หารปลอดภั ย
ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถนาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปได้
• การเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการต่อเนื่องกับกระบวนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
• การสร้างตลาดให้กับสิน ค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างศักยภาพทางการตลาดของสินค้าเกษตร
แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ด้านการค้าการลงทุน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ
คื อ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ามี ด่ า นการค้ า ชายแดนประมาณ
4 ด่าน คื อ ด่านการค้ า ชายแดนเขมราฐ อาเภอเขมราฐ ด่านการค้ าชายแดนปากแซง อาเภอนาตาล การค้ า
ชายแดนช่ อ งอานม้ า อ าเภอน้ ายื น ด่ า นการค้ าชายแดนช่ อ งเม็ ก อ าเภอสิ ริ น ธร ซึ่ งถื อ เป็ น ด่ านการค้ า ถาวร
มีปริมาณการค้าเข้าออกค่อนข้างสูงกว่ามีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น 463.53% และนาเข้าสูงขึ้น 381.16% ตั้งแต่
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ปี 2556 หากเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดจะพบว่า ปริมาณสินค้าที่ผ่านแดนนี้เป็นสินค้าที่มาจากภาคกลาง
กว่า 90% โดยประมาณ ในรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพบว่า วัตถุดิบบางส่วน
สามารถเพาะปลู ก หรื อ จั ด หาในเขตพื้ น ที่ อี ก ทั้ งเทคโนโลยี ไม่ ได้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นหรือ ใช้ ก ารลงทุ น สู ง มากนั ก
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่มีศัก ยภาพและความสามารถในการเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตยังมีราคาถูกและสดใหม่กว่า
ในด้านการลงทุนนั้น จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานยางพารา โรงงานเอทานอล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒ นาด้านการเกษตรในพื้นที่โดยการยกระดับและเพิ่มมูลค่า สิ นค้าเกษตรให้สู งขึ้น
อย่างไรก็ตามโรงงานที่เพิ่มขึ้น นั้น ยังไม่สามารถพัฒ นาหรือยกระดับสินค้าการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้มากนัก ดังนั้น แนวทางการพัฒนาจาเป็นต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเกษตร
การท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพของสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนาไปสู่การส่งออก
ดังนั้นแล้ว เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในระยะ 4 ปีข้างหน้า จังหวัดต้องเตรีย ม
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เป็ น กลไกการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ ส อดรั บ กั บ ความได้ เ ปรี ย บและนโยบายต่ า งๆ
ของภาครัฐ ทั้งการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city เน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะ
ให้ สามารถใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเป็นสุข มั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและภัยคุกคามจากในและ
นอกประเทศ พั ฒ นาการเกษตรและการแปรรูปสิ นค้าเกษตร ที่ ครอบคลุ มถึงการปศุสัตว์และประมงการปรับ
โครงสร้างภาคการเกษตร ไปสู่เกษตรอั จฉริยะ (Smart farming) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย งและประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น การท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมขอม การท่ อ งเที่ ย วลุ่ มแม่ น้ าโขง
การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ สุ ข ภาพ เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วสายธรรมะ ชู ภ าพการเป็ น เมื อ งแห่ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
พระพุทธศาสนา ซึ่งการพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมการค้า การลงทุน โดย
การสร้างผู้ป ระกอบการใหม่ ( Stratup ) ในธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ เช่น ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจ IT ธุรกิจการเกษตร
เพื่อทาการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และระดับสากล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 41

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“ เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล ”
คานิยาม
วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยูท่ ันสมัย

ประตูสู่การค้าการลงทุน

ท่องเที่ยวหลายมิติ

เกษตรสู่สากล
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ความหมาย
- การพั ฒ นาเมื อ งให้ มี ร ะบบ ระเบี ย บ วิ นั ย มี ก ารวางผั ง เมื อ งที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน ภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ
เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และ
ทางถนน คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ทั้ ง ในการชี วิ ต ความเป็ น อยู่
การศึกษา การสาธารณสุข และในด้านวัฒ นธรรมประเพณี อันดีงาม การ
เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภั ยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ
การแก้ปัญหา และการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒ นาปรับปรุง และเสริม สร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์) ให้ครอบคลุมพื้นที่
- การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
และเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุ น มีเส้นทางคมนาคมเป็น
จุดระบายสินค้าทั้งส่งออกและนาเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคนี้
- การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมประเพณี / การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ /
การท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวการส่ งเสริมและยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน และสนับสนุนการ
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่
- ยกระดับ การผลิ ตและการแปรรูป สิ น ค้ าเกษตร เพื่ อจาหน่ายในระดั บ
สากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเกษตรเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร
ปลอดภัยปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับ
ผู้บริโภคและการตลาดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป)
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วัตถุประสงค์
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจาก
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัยใน ทุกมิติ
2) ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง โดยพั ฒ นาการศึ ก ษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
4) พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับ คุณภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่ม
6) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ
7) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภคที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มี สุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ในทุกด้านมีการเติบ โตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น
4) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, วัฒนธรรม ฯลฯ)
5) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics)
6) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City)
8) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City)
9) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 7.5
2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita:GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี
3. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 55
4. สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลาดับความสาคัญ
ดังนี้
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 การพั ฒ นาเมืองน่าอยู่ทันสมัย ให้ เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณ ภาพ
ชีวิตของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
1) วัตถุประสงค์
1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
3) ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก เพี ยงพอ ทั น สมั ย เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาพยาบาล
ทั้งจังหวัด)
2) ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อปี
3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita: GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5) ร้ อ ยละผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ เรี ยนสู ง ขึ้ น ทุ ก กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ ร้อยละ 5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25
6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15
7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ต่อปี
8) ร้อยละของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15
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3) แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรในจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
1) วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค
2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 4
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เป้าหมาย
5 ปี ร้อยละ 3.5
วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และกระจาย มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น
สิน ค้าเพื่อเป็ น ศูน ย์ กลางทางการค้า
การลงทุนในภูมิภาค
2. เชื่ อ มโยงการค้ า การลงทุ น ในแถบ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

ประเทศอินโดจีน
3. ส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบการ/วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
0.5

1

1.5

2

2.5

1

2.5

3

3.5

4

-

-

2.1

2.8

3.5

ให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นการผลิ ต การค้ า สินค้าและบริการของจังหวัด
การลงทุนเพิ่มขึ้น
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3) แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุน
การค้า การลงทุน
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความ
ความสามารถในการแข่งขัน
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทัง้ ในและต่างประเทศ
5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๑) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25
2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ ๒0
3) จ านวนแหล่ งท่ องเที่ ย วที่ ได้ รั บการพั ฒ นาให้ ได้ มาตรฐาน จ านวน 2 แห่ งต่ อปี เป้ าหมาย
5 ปี จานวน 10 แห่ง
วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

2561
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
5
จากการท่องเที่ยว
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
4
นักท่องเทีย่ ว

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก า ร
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วท าง
วั ฒ นธรรม ประเพณี และ
ธรรมชาติ ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น
เพื่อ รองรั บ นั กท่อ งเที่ย วชาว 3. จ านวนแหล่ งท่ องเที่ ย วที่
ไทยและชาวต่ างชาติ ตลอด ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ทั้งปี

2

ค่าเป้าหมายรายปี
2562 2563 2564
5
5
5
4

4

4

4

2

2

2

2

๓) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
5
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3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาส
และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพือ่ พัฒนาความร่วมมือทางการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล
1) วัตถุประสงค์
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร
2) เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรด้ ว ยการผลิ ต และการแปรรู ป ให้ มี ม าตรฐานโดยใช้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่
3) เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย
5 ปี ร้อยละ 15
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร
ร้อยละ 15 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 75
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer ( เกษตรปราดเปรื่อง ) เป้าหมาย 5 ปี
ร้อยละ 40

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

2561
1.เพิม่ ขีดความสามารถในการ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวม
3
แข่ ง ขั น ด้ า น การผลิ ต ของ จังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตร
เฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ 3 ต่ อ ปี
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15
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2562 2563 2564
3
3
3
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2565
3

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร
ด้วยการผลิตและการแปรรูป
ใ ห้ มี ม า ต ร ฐ า น โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สมัยใหม่

ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์
Smart Farmer ( เ ก ษ ต ร
ปราดเปรื่ อ ง) เป้ าหมาย 5 ปี
ร้อยละ 40

2561
2. เกษตรกรมีค วามเข้ม แข็ ง ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รั ว เรื อ น 15
พึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งมั่ น คง เก ษ ต รก รที่ น้ อ ม น าห ลั ก
และยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ น
ความพอเพียง
การเกษตร เป้ า หมาย 5 ปี
ร้อยละ 75
5

ค่าเป้าหมายรายปี
2562 2563 2564
15
15
15

8

9

2565
15

9

9

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
1) วัตถุประสงค์
1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม
3) พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) สร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเข้มแข็ง
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 125
2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 30
3) จานวนกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ประสบความสาเร็จ ร้อยละ 100
4) จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี
5) จานวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ร้อยละ 5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

2561
1. พิ ทั ก รั ก ษาและเทิ ด ทู น จ านวนกิ จ กรรมเพื่ อ พิ ทั ก ษ์ 100
สถาบั นพ ระมหากษั ต ริ ย์ รั ก ษ าแ ล ะ เทิ ด ทู น ส ถ าบั น
และสร้ า งความปรองดอง พระมหากษั ตริย์และการสร้า ง
สมานฉันท์
ความปรองดองสมานฉั น ท์ ใน
พื้ น ที่ ป ระส บ ค ว าม ส าเร็ จ
ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมายรายปี
2562 2563 2564
100
100
100

2565
100

2. ประชาชนมี ค วามมั่ น คง 1. สถิ ติ อ าชญ ากรรมลดลง
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ร้อยละ 25 ต่อปี
ทรัพย์สิ น มีความเสมอภาค
เป็นธรรม
2 . ส ถิ ติ ข อ งก าร จั บ กุ ม ค ดี
ยาเสพติ ด เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6
ต่อปี

25

25

25

25

25

6

12

18

24

30

3. พื้ น ที่ ช ายแดนมี ค วาม จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่
มั่นคงและมีความสัมพันธ์อัน เสริ ม สร้ า งความมั่ นคงและ
ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความสั มพั น ธ์อัน ดีกับ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง
ต่อปี

25

25

25

25

25

4. สร้างความสอดคล้องด้าน
ความมั่นคงให้สนับสนุน
เศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง

5

10

15

20

25

จ านวนความตกลงตามกรอบ
ความร่ ว มมื อ ด้ านความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ
5 ต่อปี

3) แนวทางการพัฒนา
1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้นที่และตามแนวชายแดน
2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งทั้งใน
ด้านการดารงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ
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1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก การศึ ก ษาก้ า วทั น เทคโนโลยี สถานท่ อ งเที่ ย วสวยงาม
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ”
พันธกิจ
1. จัดให้มีการบารุงรักษาการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
2. ส่งเสริมการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นระบบอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาสถานที่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพและระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นระบบอย่าง
ทั่วถึง และ ครอบคลุม
3. มีสถานที่ท่องเทีย่ วพักผ่อนและออกกาลังกาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน
และอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดหมายในการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดอุบ ลราชธานี ได้กาหนดวิสั ยทั ศน์ของจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า “ชุมชนเข้มแข็ง
เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” และได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ประกอบด้วย
1.1 พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
1.2 ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 50

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน ประกอบด้วย
2.1 พั ฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและระบบการให้ บ ริการโลจิส ติกส์ (Logistices) เพื่ อสนับ สนุ น
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
2.4 ส่งเสริมการเปิ ดตลาด และพัฒ นาความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
ทั้งใน และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
3.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้า
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์ และการประมง
3.6 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรับรองการเปิดประชุมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
4.3 การบริหารจัดการด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน ประกอบด้วย
5.1 พัฒนาศักยภาพชุมชน และพื้นที่เพื่อความมั่นคง
5.2 ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
5.3 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเสริมความมั่นคงกันประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย
6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการ
6.2 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี สถานท่องเที่ยวสวยงาม
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

พันธกิจ
เป็นหน่วยงานที่รับผิ ดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้น ฐาน คมนาคมเครือข่าย เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒ นาด้านการศึกษา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อรองรับการร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมาย
เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตประชาชนภายใต้ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและพั ฒ นาศักยภาพ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้า
1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชารุด ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้
1.5 ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้
1.6 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1.7 ติดตั้งป้ายบอกสถานที่และเครื่องหมายจราจร
1.8 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง
1.9 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
1.10 ขุดลอกคลอง หนอง น้าสาธารณประโยชน์
1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง ส่งน้าของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ราษฎร
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
2.4 ส่งเสริมการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2.5 ส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืช และการปลูกพืชปลอดสารพิษ
3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.2 การดาเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ เด็กสตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ยากไร้
3.3 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
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3.4 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3.5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และคนชรา
3.6 การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
3.7 การดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ระเบียบ หน้าที่ของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 สนับสนุนงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
4.3 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง และทันท่วงที
5. นโยบายการพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 การจัดตั้งและสนับสนุนป่าชุมชนในเขตพื้นที่
5.3 สร้างจิตสานึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน
6.2 อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
6.6 ส่งเสริมสืบค้นข้อมูลศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.7 ส่งเสริมการนาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน
6.8 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถาน-โบราณวัตถุ
6.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน-โบราณวัตถุ
7. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.1 จัดให้มีสถานที่ราชการทีท่ ันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
7.2 จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
7.3 การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อบต.
7.5 การจัดทาโครงการ อบต. เคลื่อนที่
7.6 การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7.7 จัดทาวารสาร-หนังสือ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม บทบาทหน้าที่ขององค์กร
7.8 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและความ
ร่วมมือ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทาให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ต้องดาเนินไปด้วยความรอบครอบ งบประมาณที่ได้ดาเนินการไปแล้วต้องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดาเนินการ ทุกโครงการ
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เพื่ อ เป็ น การรั บ ประกั น ว่ า สิ่ งที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลกลางใหญ่ ได้ ด าเนิ น การไปนั้ น เกิ ด ประโยชน์ กั บ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่วนตาบลกลางใหญ่ ได้กาหนดแนวทางการพัฒ นาไว้ จานวน 7 ด้าน
ซึ่งมีผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้.1. การดาเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ก่อสร้างถนนหินคลุก
- ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น
- ก่อสร้างถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก และท่อลอดเหลี่ยม ตามความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ราษฎร
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ
- ดาเนินการจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน เพื่อทาให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการ
สัญ จร และเป็ น การลดอุบัติเหตุ ลดปั ญ หาอาชญากรรม รวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชน
- ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้าน / ตาบล
1.3 การระบายน้า
- ดาเนินการจัดให้มีระบบการระบายน้าที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงกัน พร้อมทั้งระบายน้าลง
ไปสู่แหล่งน้า เพื่อใช้ในการทาการเกษตรต่อไป
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งแบบเปิดและแบบปิด
- ซ่อมแซมรางระบายน้า , คลองส่งน้า
1.4 แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- ดาเนินการจัดให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ อุปโภค บริโภค ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ก่อสร้างถังกักเก็บน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
2. การดาเนินงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน สินค้าพื้นเมือง
- จัดให้ มีการปรับ ปรุงตลาดชุมชน เพื่อการพั ฒ นาและส่ งเสริมให้ ตลาดแลกเปลี่ ยนสิ นค้า
ทางการเกษตรของชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีมาตรฐาน
2.2 อาชีพ และยกระดับรายได้
- ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชน ก่อให้เกิดงานและมีรายได้มากขึ้น
- พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความสามารถในการบริหาร การ
จัดการ การผลิต และการจาหน่าย
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- พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน
3. การดาเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- จั ด กิ จ กรรมวัน ผู้ สู งอายุ เพื่ อ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ข องผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น การ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นขวัญและกาลังใจที่ดีต่อผู้สูงอายุ
- จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์ เพื่อให้แม่และเด็กในครรภ์ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ประชากรในตาบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2 สาธารณสุข
- จั ดให้ มี การเสริ มสร้างและพั ฒ นาศัก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หมู่บ้ าน ให้ มี ความรู้
ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อและมีสุขภาพที่ดี
- จัดให้มีการป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดฯลฯ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคติดต่อ ทาให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
- จัดให้มีเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกาจัดยุงลาย ซึ่งเป็นภาหะนาโรคไข้เลือดออก
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย และใส่ทรายอะเบท
- ป้องกันโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. การดาเนินงานพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- จัดการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล , โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้เข้าการบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จั ด ให้ มี ก ารเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาต าบล ,
อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- จั ด ให้ มี ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาลต่ างๆ เพื่ อ ความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล
- จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอขอ
งบประมาณในการพัฒนาตาบล เพื่อประโยชน์ของชุมชน และเป็นความต้องการในการพัฒนาของประชาชนโดย
แท้จริง
- จัดให้ มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศาลาประชาคม ของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ต่างๆ ได้ใช้เป็นจุดรวมใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- จัดให้มีการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนในตาบล และ
อปพร. ได้ใช้เป็นจุดจอดรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดการอุดหนุนกิจการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ/จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่ง เสริมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชน ออกกาลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
- จัดการอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
- จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกเทศกาลสาคัญของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนสืบไป
- จัดให้มีวารสารสิ่งพิมพ์ ให้กับหมู่บ้านชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสาร
บ้านเมืองได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
- จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของราษฎรต่อการปฏิบัติงานทุกด้านของ อบต. เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ระบบงานมี การพัฒนาขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้กับพนักงานของ อบต. เพื่อให้พนักงานของ
อบต. มีขวัญกาลังใจที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การดาเนินงานพัฒนาด้านบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ (ไม้ยืนต้น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติในตาบลให้มีมากขึ้น
- จั ด ให้ มี ก ารขุ ด ลอกแหล่ งน้ าธรรมชาติ เดิ ม ให้ ส ามารถรองรับ และกั ก เก็ บ น้ าได้ ม ากขึ้ น
เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีน้าไว้ใช้เพื่ออุปโภค และเลี้ยงสัตว์
- จัดให้มีฝายน้าล้นในชุมชน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร และป้องกันภัยแล้ง
5.2 ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- จัดให้มีการขุดบ่อขยะภายในตาบล เพื่อให้ร าษฎรมีที่ทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และระบบ
กาจัดขยะในชุมชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- จัดให้มีการล้างทาความสะอาดท่อทางและรางระบายน้าในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
6. การดาเนินงานพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นได้มีความรู้ และเกิดความทัดเทียมทางการศึกษา
- สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้กบั นักเรียนในพื้นที่
- จั ด หาอาหารกลางวัน ส าหรับ เด็ ก นั ก เรีย นในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รั บ สารอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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- จั ด หาอาหารเสริ ม (นม) ส าหรั บ เด็ ก นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รั บ อาหารเสริ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการ
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานประเพณี อั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น อั น ได้ แ ก่
ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีบุญบั้งไฟ , ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี และประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
7. การดาเนินงานด้านการบริหารองค์กร
7.1 การพัฒนาบุคลากร
- ดาเนินการยกระดับความรู้ ความสามารถให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
7.2 การพัฒนารายได้
- ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ เกี่ ย วข้ อ งภายในต าบลให้ ทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม
ทุกหมู่บ้าน
- จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
7.3 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหาครุภั ณ ฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุส านักงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดความพร้ อมในการ
ปฏิบัติราชการ
- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
- จัดทาป้ายบอกสถานที่,บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางราชการให้
ประชาชนได้รับทราบ
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ อบต. เพื่อให้พื้นที่ภายในองค์กรมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
- จัดให้มีการซ่อมบารุงทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ครุภัณฑ์ต่างๆ ของทางราชการมีความ
พร้อมในการใช้งาน แกละสามารถใช้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีกบั แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาเมืองน่าอยูท่ นั สมัยให้
เป็ นเมืองอัจฉริ ยะ และเสริ มสร้าง
คุณภาพชี วิตของประชาชน

การส่ งเสริ มการค้า
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว

การพัฒนาการเกษตรและ
การแปรู ปสิ นค้าเกษตร

การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

การบริ หาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

การสร้างความมัน่ คง
และความปลอดภัย
ของประชาชน

การพัฒนาระบบ
บริ หารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิน่
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

การวางแผนการส่งเสริ ม
การลงทุน พาณิ ชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อบต.กลางใหญ่
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
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การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
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การพัฒนาด้านพัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการ
บริ หารองค์กร

แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกลางใหญ่
(Strategy Map)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี สถานท่องเทีย่ วสวยงาม
เศรษฐกิจชุ มชนเข้ มแข็ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกด้าน
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมเครื อข่าย เพื่อบริ การประชาชน
อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
การส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่ งเสริ มเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อรองรับการร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ภายใต้การดาเนิ นงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
การพัฒนาด้ านการจัดระเบียบชุ มชน สั งคม และการรักษาความสงบความสงบเรียบร้ อย
เรียบร้ อย
การพัฒนาด้ านบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาด้ านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้ านการบริหารองค์ กร
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แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวติ

1. ก่อสร้างและปรับปรุ งถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า
2. ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ และ
ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้ าส่องสว่าง
3. ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ
ประปา
4. ก่อสร้างและซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจาหมูบ่ า้ น

1.พัฒนาการเกษตรกรรม
2.ส่งเสริ มเศรษฐกิจในชุมชน
3.ส่งเสริ มการพาณิ ชย์และ
ท่องเที่ยว

1. พัฒนาและส่งเสริ มการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริ มด้าน
สวัสดิการชุมชน บทบาทสตรี
และความสมานฉันท์
ในครอบครัว
3. พัฒนาและส่งเสริ มด้านกีฬา
และนันทนาการ
4.พัฒนาและส่งเสริ มด้าน
สุขภาพอนามัย
5. เฝ้ าระวัง ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
6. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม
7. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ในการป้ องกันภัยและ
รักษา ความสงบเรี ยบร้อย
8. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาบทบาท
สตรี และครอบครัว
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การพัฒนาด้ านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้ อย

การพัฒนาด้ านจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

การพัฒนาด้ าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น

1.ให้ความรู ้เรื่ อง ระเบียบ
หน้าที่ ของประชาชนกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สนับสนุนงานของ อปพร.
3.สนับสนุนด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด

1.จัดการทรัพยากรน้ า
2.จัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ และดิน
3.การจัดการขยะ
มูลฝอย
4.การปรับสภาพภูมิ
ทัศน์

1. ส่ งเสริ มงาน
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
2. อนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ปรับปรุ งภูมิทศั น์
โบราณสถานโบราณวัตถุ

การพัฒนาด้ านการบริหารองค์ กร
1.ปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร อบต.
2.เพิ่มพูนประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
บริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ พ.ศ. 2561 - 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและ
ได้มาตรฐาน
สามารถก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
จานวนและขนาดสิ่งก่อสร้างและซ่อมบารุง

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา
ก่อสร้างและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนการก่อสร้างและการปรับปรุงถนน สะพาน
ท่อระบายน้า
จานวนระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้ง
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวนการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา
จานวนผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
2. กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพาณิชย์และท่องเที่ยว
ประชาชนมีการสร้างอาชีพและรายได้
จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการเกษตรกรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยว
ในชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรม
จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและจานวน
ประชาชนที่มีทักษะในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข
จานวนประชาชนที่อยู่ดีมีสุข

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
จานวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์และ
บทบาทสตรีและความสมานฉันท์ในครอบครัว
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทสตรีและ
ความสมานฉันท์ในครอบครัว
พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวนประชาชนผู้ที่ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและ จานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม
สังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยและรักษา
จานวนประชาชนที่เข้าร่วมการป้องกันภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ความสงบเรียบร้อย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
2. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนในชุมชนได้รับการฝึกอบรมความรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ
จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
พัฒนาความรู้ในเรื่องระเบียบ บทบาทหน้าที่
ของประชาชน และความรู้อื่นๆ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ในด้านต่างๆ

ส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ทีไ่ ด้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และร่วมกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
ความเชื่อมโยง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคง และ
ปลอดภัยของประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมและจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรน้า
จานวนแหล่งน้าที่มีความสะอาดและสามารถนามา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และดิน
จานวนป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และจานวนที่ดิน
ที่ได้รับการปรับสภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
การจัดการขยะมูลฝอย
จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง
การปรับสภาพภูมิทัศน์
จานวนสถานทีท่ ี่ได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
2. กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ
จานวนประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมฯ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขและประชาชนที่ร่วม
ในชุมชน
โครงการ
ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวนประเพณี วัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
2. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการจาก อบต.
จานวนประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการจาก อบต.

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร องค์กรและพัฒนา
ระบบบริการประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้แก่ อบต.

จานวนรายได้ที่ อบต. สามารถจัดเก็บได้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สานักงานปลัด อบต.กลางใหญ่
2. กองคลัง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยวิเคราะห์ด้วยการใช้หลัก SWOT ดังนี้
1. จุดแข็ง ( S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณ ภาพ และมีส่ วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาท้องถิ่น ทั้งในการพั ฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มาก
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของนักเรียนได้อย่างพอเพียง
- ผู้นาชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีปัฐหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครอง และ
บริหารการพัฒนา
- องค์การบริหารส่วนตาบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
- ผู้ปกครองมีศักยภาพเพียงพอสามารถนาบุตรหลานไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
มากกว่าสถานศึกษาในพืน้ ที่
2. จุดอ่อน ( W : Weakness )
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการเกษตร
- ขาดระบบชลประทานที่เพียงพอ
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกาหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
- เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- เด็กและเยาวชนบางส่วน มีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเสพยาเสพติด
3. โอกาส ( O : Opportunity )
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมผ่านไปสู่จั งหวัด จานวน 1 เส้นทาง สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซี่ยน
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลกลางใหญ่ สามารถพั ฒ นาการจัด เก็บ รายได้ เพิ่ ม ขึ้น ได้ เกิ น กว่า
ประมาณการปีละประมาณ ร้อยละ 25
4. ข้อจากัด ( T : Threat)
- งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจากัด
- ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดาเนินการจัดทาสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาชนมีทุนในการประกอบอาชีพที่จากัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

5

6

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

7

การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร

รวม

7 ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงาน

งาน

แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน

งานไฟฟ้าและถนน
อบต.
งานบ้าบัดน้้าเสีย
กลางใหญ่
งานสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและ งานโครงสร้าง
กองช่าง
การโยธา
พื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
การกิจการประปา
แผนงานสร้างความ
งานส่งเสริมและ ส้านักงานปลัด
เข้มแข็งให้กับชุมชน
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป ส้านักงานปลัด
เกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความ
งานบริหารทั่วไป ส้านักงานปลัด
สงบภายใน
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริม
ส้านักงานปลัด
การเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่ง
น้้าและป่าไม้
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป กองการศึกษา
แผนงานการศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา
วัฒนธรรม และ
งานกีฬาและ
นันทนาการ
นันทนาการ
งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ส้านักงานปลัด
แผนงานงบกลาง
งานบริหารงานคลัง
กองคลัง
11 แผนงาน

15 แผนงาน

4 สานัก/กอง
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกลำงใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
(งานไฟฟ้าและถนน)
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
(งานบ้าบัดน้าเสีย)
1.3 แผนงานเคหะชุมชน
(งานสาธารณูปโภค)
รวม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (โครงสร้างพืนฐาน)
2.2 แผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

-

-

-

-

5

2,200,000

5

1,450,000

5

2,000,000

15

5,650,000

-

-

-

-

7

3,500,000

7

3,200,000

6

2,900,000

20

9,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

5,700,000

12

4,650,000

11

4,900,000

35

15,250,000

-

-

-

-

13

5,220,000

20

8,950,000

19

6,700,000

52

20,870,000

-

-

-

-

1

500,000

2

800,000

3

680,000

6

1,980,000
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ยุทธศำสตร์
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
15
790,000
16
3,790,000
15
790,000
46
5,370,000

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
(งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
รวม
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

-

29

6,510,000

38

13,540,000

37

8,170,000

104

28,220,000

-

-

16

3,190,000

15

1,690,000

15

1,690,000

46

6,570,000

-

-

-

16

3,190,000

15

1,690,000

15

1,690,000

46

6,570,000

-

-

-

-

4

440,000

4

440,000

4

440,000

12

1,320,000

-

-

-

-

4

440,000

4

440,000

4

440,000

12

1,320,000

-

-

-

-
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ยุทธศำสตร์
5.1 แผนงานการเกษตร
(งานส่งเสริมการเกษตร)
5.2 แผนงานการเกษตร
(งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
4
200,000
4
200,000
4
200,000
4
600,000

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี
และภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
(งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
รวม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

-

-

-

-

4

780,000

5

1,330,000

4

930,000

13

3,040,000

-

-

-

-

4

780,000

5

1,330,000

4

930,000

13

3,040,000

-

-

-

-

13

3,520,000

13

3,520,000

13

3,520,000

39

10,560,000

-

-

-

-

3

180,000

3

180,000

3

180,000

9

540,000

-

-

-

-

10

365,000

10

365,000

10

365,000

30

1,095,000

-

-

-

-

26

4,065,000

26

4,065,000

26

4,065,000

78

12,195,000
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ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรองค์กร
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
(บริหารทัว่ ไป)
7.2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
(บริหารงานคลัง)
7.3 แผนงานงบกลาง
รวม
รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

-

-

-

-

7

1,400,000

6

900,000

6

900,000

19

3,200,000

-

-

-

-

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

-

-

-

-

2

12,700,000

2

12,700,000

2

12,700,000

6

38,100,000

-

-

-

-

10
101

14,200,000
34,885,000

9
109

13,700,000
39,415,000

9
106

13,700,000
33,895,000

28
316

41,600,000
108,195,000
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 74

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 76

108,195,000.00

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 77

แบบ ผ.
แบบ ผ.0102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการประ ระยะทางประมาณ
600,000
หมู่ที่ 2 จากบ้านนางสอง ภิญญะพันธ์ กอบอาชีพของเกษตรกรให้
1,000 เมตร
สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการ
ถึง ดงใหญ่
ผลิตทางการเกษตร และเพื่อเป็น
การลดต้นทุนการผลิต

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 74

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการประ ระยะทางประมาณ
600,000
กอบอาชีพของเกษตรกรให้
หมู่ที่ 1 (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)
1,000 เมตร
สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการ
จากที่สวน นางบุญช่วย สอดศรี
ผลิตทางการเกษตร และเพื่อเป็น
ถึง ถนนแจ้งสนิท
การลดต้นทุนการผลิต

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 75

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 300,000
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
มีความปลอดภัยในชีวติ
จานวน 20 จุด
และทรัพย์สิน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีความปลอดภัยในชีวติ
แบบแปลน
และทรัพย์สิน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แบบ ผ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 76

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 100,000
จากบ้านนายประมง หลักคา
มีความปลอดภัยในชีวติ
ระยะทาง 700 เมตร
ถึงศูนย์ปฏิบตั ิธรรม (พรปิยะ)
และทรัพย์สิน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีความปลอดภัยในชีวติ
แบบแปลน
และทรัพย์สิน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 77

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 600,000
จากบ้านนายถวัลย์ อินทร์งาม ถึง
ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 1000 เมตร
บ้านนายชาย ทองสง่า (หมู่ที่ 2)
และใช้ในครัวเรือน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 10
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 78

แบบ ผ.
แบบ 01ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 300,000
จากบ้านนายศักดิ์ศิลป์ ถึง
ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 800 เมตร
ที่นานายบุญทัน ทางาม
และใช้ในครัวเรือน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 79

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 250,000
หมู่ที่ 4 จากสถานปฏิบตั ิธรรม(พรปิยะ) ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 1,500 เมตร
ถึง สวนนายสุบรรณ งอกศรี
และใช้ในครัวเรือน
(พร้อมหม้อแปลง)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.

หน้าที่ 80

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ระยะทางประมาณ
300,000
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสวอง ทองเจียว ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
1,000 เมตร
ถึงเหล่าเฒ่าเล็ด
และใช้ในครัวเรือน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 81

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 จาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ระยะทางประมาณ
300,000
บ้านโคก หมู่ที่ 6 ถึงทางเข้าบ้านนาหลู่ มีความปลอดภัยในชีวติ
500 เมตร
ต.นาแก
และทรัพย์สิน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เป็นไปตาม
มีความปลอดภัยในชีวติ
แบบแปลน
และทรัพย์สิน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 82

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ระยะทางประมาณ
300,000
ภายในบ้านไผ่ หมู่ที่ 8
ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
1,000 เมตร
และใช้ในครัวเรือน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 83

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบุญมี บุญจรัส ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
ถึงบึงน้าใส
และใช้ในครัวเรือน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
600,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 84

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 จากวัดบ้านไผ่ ถึงบริเวณ
ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 800 เมตร
แยกดงดอนสะแบง
และใช้ในครัวเรือน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 10
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 85

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 11
มีความปลอดภัยในชีวติ
จานวน 20 จุด
และทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
300,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีความปลอดภัยในชีวติ
แบบแปลน
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 86

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากถนนแจ้งสนิทเขตบ้านสวน หมู่ที่ 5 ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
ระยะทาง 2,000 เมตร
ถึงบ้านนาหลู่ ต.นาแก
และใช้ในครัวเรือน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 87

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ระยะทางประมาณ
ภายในบ้านโคก หมู่ที่ 6
ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
500 เมตร
และใช้ในครัวเรือน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
200,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
แบบแปลน
และใช้ในครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 88

แบบ ผ.
แบบ 01
02ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
500,000
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนางลัดดา ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 250
ศรีสุทธิ์ ถึง บ้านนายจันทร์ คาแย้ม และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 7
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 89

แบบ ผ.
แบบ 01
02ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
800,000
แบบปิด หมู่ที่ 4 จากบ้านนายทักษิณ ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 500
หลักคา ถึง บ้านนายประยงค์
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
ธรรมศิลป์
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 4
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 90

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
400,000
หมู่ที่ 10 จากแยกบ้านนางคากอง
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 250
แก้วคา ถึง ที่นานายทองดี ประดับศรี และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 10
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 91

แบบ ผ.
แบบ 01
02ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
400,000
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนางมาลา ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 200
วรรณสุข ถึง บ้านนางสุวนั นา กอแก้ว และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 7
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.

หน้าที่ 92

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
500,000
หมู่ที่ 8 จากบ้านนางอัมพร แสวงสาย ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 300
ถึง บ้านนางชื่นชม กอแก้ว
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 8
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 93

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง500,000
หมู่ที่ 6 จากบ้านนางคูณ พิญญะพันธ์ ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 350
ถึง บ้านนางบุญเพ็ง กาศร
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 6
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 94

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
400,000
แบบปิด หมู่ที่ 9 จากบ้าน นายเสงีย่ ม ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 200
แก้ววรรณา ถึงบ้านนายลุน อินทร์งาม และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 9
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 95

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
700,000
หมู่ที่ 11 จากถนนแจ้งสนิท ถึง
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 450
บ้านนายสุนทร วงษ์จันทร์
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 11
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 96

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง500,000
หมู่ที่ 1 จากบ้านนางวิไลวรรณ
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 250
บุญเทียม ถึง รั้ววัดศรีธาตุ
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 1
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 97

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
250,000
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนางดี กอแก้ว ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 120
ถึง บ้านนายถวัล จันทร์จวง
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 7
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 98

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
600,000
แบบปิด หมู่ที่ 9 จากบ้าน นางพัชรี
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 400
ทองมี ถึงบ้านนางชูสี แสนโท
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 9
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.หน้าที่ 99

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
400,000
แบบปิด หมู่ที่ 4 จากศาลาประชาคม ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร
ถึงบ้านนางทองสา หลักคา
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนใน หมู่ที่ 4
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ในพื้นที่ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.

หน้าที่ 100

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง500,000
หมู่ที่ 6 จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโคก ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 300
ถึง ถนนแจ้งสนิท
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 6
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 101

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
250,000
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนางโสภา ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 120
หมื่นเอ ถึง บ้านนายธวัชชัย วรรณสุข และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

ประชาชนใน หมู่ที่ 7
มีรางระบายน้า คสล.
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 102

แบบ ผ.
แบบ 01
02ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด ภายใน หมู่ที่ 8
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 500
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
800,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 103

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด หมู่ที่ 9 จากบ้านนางลาดวน ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 200
สอดศรี ถึง บ้านนายวิเชียร แสวงศรี และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
300,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 104

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสมร ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 400
หลักคา ถึง บ้านนายประยงค์
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
ธรรมศิลป์
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
600,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.

หน้าที่ 105

แบบ ผ.
แบบ 01
02ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนางคาภา- ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 200
นางทานอง ถึง โรงสีชุมชน
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
350,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 106

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด หมู่ที่ 8 จากบ้านนายปา
ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 300
ดวงมณี ถึง สี่แยกบ้านนางประกอบ และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
หลักคา
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 107

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบาบัดน้าเสีย)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. เพื่อให้การระบายน้าในหมู่บา้ น รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้า-ง
แบบปิด หมู่ที่ 7 จากโรงสีข้าวชุมชน ระบายได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
0.60 เมตร ยาว 200
ถึง ดอนปู่ตา
และลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมฝาปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
350,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีรางระบายน้า คสล.
แบบแปลน
เพื่อระบายน้าเสีย และ
ร้อยละ 100 ลดปัญหาน้าท่วมขังใน
2. ประชาชน พื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ระบายน้าในพื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 108

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 109

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 110

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 111

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 112

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 113

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 114

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 115

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 116

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 117

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 118

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 119

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 120

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 121

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 122

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 123

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 124

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 125

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 126

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 127

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 128

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 129

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 130

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 131

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 132

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 133

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 134

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 135

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 136

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 137

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 138

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 139

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 140

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 141

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 142

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 143

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 1
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร
- 150,000
จาก ที่ดินนางสไว บุญเทียม
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 46 เมตร
ถึง ที่ดินนายสุกุล สอดศรี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ 230 ตรม.

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 1
เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวก รวดเร็ว
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 109

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร
250,000
จาก ทางหลวงชนบท หมายเลข มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 80 เมตร
2044 ถึง รพ.สต.กลางใหญ่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ 400 ตรม.

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 110

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร
500,000
จาก ที่นานายทองดี ทองเจียว มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 207 เมตร
ถึง บ่อขยะสาธารณะ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ 828 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 111

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร
200,000
หมู่ที่ 5 จาก ที่นา นายคาผอง มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 325 เมตร
ทองเจียว ถึง ที่นานายสุข
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร
รวมธรรม
มีพื้นที่ 975 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 112

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 500,000
หมู่ที่ 11 จาก บ้านนายวิชัย
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 175 เมตร
สมวงค์ ถึง ที่นานนายทิพากร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
อวะสี
มีพื้นที่ 875 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 113

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 300,000
หมู่ที่ 7 จาก ที่นานายบุญ
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 100 เมตร
แก้ววรรณา ถึง สานักสงฆ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
หนองเหม่า
มีพื้นที่ 500 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 114

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
120,000
หมู่ที่ 9 จาก ที่นายสมศรี บัวศรี มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 235 เมตร
ถึง ทางเข้าวัดป่าบึงเขาหลวง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร
มีพื้นที่ 1,175 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 115

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
300,000
หมู่ที่ 9 จาก ทางหลวงชนบท
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 720 เมตร
หมายเลข 2406 ถึง บ้านวิชัย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร
ทองมี
มีพื้นที่ 3,600 ตรม.

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 116

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 5 เมตร
- 800,000
คอนกรีต หมู่ที่ 1
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร
จาก รพ.สต. กลางใหญ่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.04 เมตร
ถึง โรงเรียนบ้านกลางใหญ่

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 1
กองช่าง
เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 117

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 900,000
หมู่ที่ 3 จาก รพ.สต.กลางใหญ่ มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร
ถึง บ้านนายสมศรี ทองมี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 118

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง
500,000
จากบ้านนางสา หลักคา
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม 0.80 เมตร ยาว 739 เมตร
ถึง บ้านนางสารวย เต็งไทสง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 119

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร
600,000
5 จากที่นา นางอาภรณ์ หีบทอง มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
ถึง ถนนเส้นทางไปบ้านกลางใหญ่ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร
(ภูกระยอม)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แบบ ผ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 120

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 700,000
หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอดุลย์ ขันธุรา มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร
ถึงบ้านนางบัวพันธ์ เสนสาย
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 121

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร
800,000
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายมานพ
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร
เนื่องโคกแปะ ถึง ดงใหญ่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 122

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร
500,000
จากบึงเขาหลวง ถึง หนองไม้ตาย มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 123

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
350,000
หมู่ที่ 11 จากบ้านโคก ถึง
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
บริเวณโรงเรียนศรีประชาฯ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 124

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 700,000
จาก บ้านนายคาไพ ชินสีห์
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร
นายวีระพล บุญจรัส
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 125

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร
400,000
4 จากทางหลวงหมายเลข 2405 มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 700 เมตร
ถึงที่นานางนุจนาถ กอแก้ว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 126

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
300,000
จากที่นา นายคาผอง ทองเจียว มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 800 เมตร
ถึง บริเวณที่ดินนายสุข
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 127

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร
600,000
จากบ้านนายนิรันดร์ อินทร์งาม มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร
ถึง เส้นทาง วัดป่าบึงเขาหลวง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 128

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 350,000
หมู่ที่ 9 จากสวนนางเย็น ดวงตา มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 100 เมตร
ถึง บ้านนางเพ็ญ ทองมี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 129

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
200,000
จากวัดบ้านสวน
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร
ถึง ที่ทาการ อบต. กลางใหญ่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 130

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 700,000
จากบ้านนายทิพากร อวะสี
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร
ถึงบ้านนางบุษบา อวะสี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 131

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร 350,000
หมู่ที่ 11 จาก ที่ดินนายสมร
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร
วงศ์จันทร์ ถึง บ้านนายคารมณ์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร
อินทร์งาม

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 132

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
300,000
รอบพื้นที่สาธารณะดงตงโต้น
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 133

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 5 เมตร
คอนกรีต หมู่ที่ 6
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร
จากบ้านนายสอิ้ง หมายกลาง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.04 เมตร
ถึง บ้านนางอุดร อินทร์งาม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวก
ร้อยละ 100 รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 134

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
27 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร
คอนกรีต หมู่ที่ 7
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 120 เมตร
จากบ้านนางโสภา หมื่นเอ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.04 เมตร
ถึง บ้านนายธวัชชัย วรรณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
250,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวก
ร้อยละ 100 รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 135

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายจาปา สีงาม มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร
ถึงบ้านนายอภินัย ทองหลาง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 136

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร
จากบ้านนายเส็ง บุญยา
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร
ถึง บึงนกเป็ดน้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
200,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 137

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
30 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร
คอนกรีต หมู่ที่ 11
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร
จากนายจันที เครือศรี ถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.04 เมตร
บ้านนางทองจันทร์ วงษ์จันทร์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติก
แบบแปลน
ใช้คมนาคมได้สะดวก
ร้อยละ 100 รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 138

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
31 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง
ถนนแจ้งสนิท (ทางเข้าบ้านโคก มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม 0.80 เมตร ยาว 450 เมตร
หมู่ที่ 6) ถึง บ้านนายเนียด วงศ์ศรี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
250,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 139

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
32 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 5 เมตร
คอนกรีต หมู่ที่ 7
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร
จากบ้านนายสุนทร วรรณศรี
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.04 เมตร
ถึง ศาลาประชาคม ม.7

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติก
แบบแปลน
ใช้คมนาคมได้สะดวก
ร้อยละ 100 รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 140

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร จากบ้านนายคาหิน แก้ววรรณา มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร
ถึง บ้านนางบุญล้อม หอกคา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 141

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
34 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนลูกรัง กว้าง 8 เมตร
จากโรงสีข้าวชุมชน ถึงที่นานายเสาร์มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 900 เมตร
อาจกล้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
350,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 142

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
จากบริเวณศาลาประชาคม ถึง มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 550 เมตร
บ้านนายประกาย เผ่าศิริ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
150,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 143

แบบ ผ.
แบบ ผ.
0202
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7
ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 7 จากดอนปู่ตา
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,500 เมตร
ถึง ทางไปหนองประถา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
300,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 144

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร
จากบ้านไผ่ ถึง บ้านยางเครือ
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
300,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 145

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
38 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร
หมู่ที่ 8 จากเหล่าตาแดง
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร
ถึง หนองปะถา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น หนา 0.10 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

39 โครงการปรับปรุงถนนภายในตาบล เพื่อปรับปรุงถนนภายในตาบล
ให้สามารถใช้งานได้ดี
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชนผู้สัญจรไป-มา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ถนนลูกรัง , ถนนหินคลุก ,
ถนน คสล. และถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สามารถใช้งานได้
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า

ประชาชนในพื้นที่ตาบล กองช่าง
กลางใหญ่มีเส้นทางสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ร้อยละ 80

แบบหน้ผ.าที่ 146

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
40 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ เพื่อให้บริเวณแหล่งน้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในพื้นที่
200,000 200,000
บริเวณหนองแฝก หมู่ที่ 3
หนองแฝก มีสภาพภูมิทศั น์
หนองแฝก หมู่ที่ 3
ที่สะอาดเป็นระเบียบ สะดวก
ปลอดภัย ต่อการใช้น้าของ
ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
200,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนในตาบล
เป็นไปตาม
กลางใหญ่ได้ใช้ประโยชน์
แบบแปลน
จากแหล่งน้าสาธารณะ
ร้อยละ 100 ด้วยความสะดวก สะอาด
2. ประชาชน ปลอดภัย และยังเป็นที่
พึงพอใจในการ ประทับใจผู้พบเห็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ใช้ประโยชน์

ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 147

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
41 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน เพื่อให้อาคารสานักงาน /อาคาร- ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในพื้นที่
500,000 500,000
/ อาคารเอนกประสงค์ องค์การ- เอนกประสงค์ อบต.กลางใหญ่ ที่ทาการ อบต. กลางใหญ่
บริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
มีสภาพที่ดี สมบูรณ์พร้อมใช้ใน
ราชการ และเรียบร้อยเหมาะสม
สามารถรองรับการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน และให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้เป็นอย่างดี
42 โครงการก่อสร้างรั้วที่ทาการ อบต. เพื่อให้อาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้ว อบต.
500,000
ของ อบต. มีความปลอดภัยมั่นคง ตามแบบที่ อบต. กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถรองรับประชาชน กองช่าง
พึงพอใจในการ ผู้มาติดด่อราชการ และ
เข้าติดต่อ
เข้ารับการบริการ ได้เป็น
ราชการและ อย่างดี อีกทั้งเกิดความ
การบริการ ประทับใจในความเป็น
ไม่น้อยกว่า ระเบียบเรียบร้อยของ
ร้อยละ 75 สถานที่ให้บริการของ
ประชาชนในพื้นที่
500,000 ร้อยละของ เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินกองช่าง
ความพึงพอใจ ของทางราชการ
ของประชาชน
ผู้เข้ามาใช้
บริการ
แบบหน้ผ.าที่ 148

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
43 โครงการก่อสร้างถนน/ลานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ก่อสร้างถนน / ลานคอนกรีต
500,000
เสริมเหล็กบริเวณที่ทาการ อบต. ราชการได้รับความสะดวก
ตามแบบที่ อบต. กาหนด
และปลอดภัย

44 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์
บริเวณที่ทาการ อบต. กลางใหญ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อให้สานักงาน อบต.กลางใหญ่ ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในพื้นที่
มีสภาพภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อม ที่ทาการ อบต. กลางใหญ่
ที่สวยงามเหมาะสมในการ
ทางานของพนักงาน และ
เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อ
ราชการ

-

-

-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้เข้ามาใช้
บริการ
300,000 ประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชน พนักงาน
ผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักงาน อบต.กลางใหญ่ กองช่าง
พึงพอใจในการ มีภมู ิทศั น์ที่สวยงาม
เข้าติดต่อ
เหมาะแก่การทางานของ
ราชการและ พนักงาน เป็นที่ประทับใจ
การบริการ ของผู้มาติดต่อราชการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

แบบหน้ผ.าที่ 149

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ขยายเขตประปารอบหมู่บา้ น
- 500,000
หมู่ที่ 10
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน ม.10 มีระบบ กองช่าง
ประปาที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
บริโภค

แบบหน้ผ.าที่ 150

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงประปา
400,000
หมู่ที่ 6
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ภายในหมู่บา้ น
ต่อความต้องการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน ม.6 มีระบบ
กองช่าง
ประปาที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
บริโภค

แบบหน้ผ.าที่ 151

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงประปา
400,000
หมู่ที่ 9
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ภายในหมู่บา้ น
ต่อความต้องการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน ม.9 มีระบบ กองช่าง
ประปาที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
บริโภค

แบบหน้ผ.าที่ 152

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ หอถังสูง ขนาดกว้าง 3.60
หมู่บา้ น หมู่ที่ 10
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ เมตร สูง 11.90 เมตร
ต่อความต้องการ
และถังเก็บกักน้า
ขนาดความจุ 10.00 ลบม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน ม.10
เป็นไปตาม
มีระบบประปาที่มี
แบบแปลน
มาตรฐานและเพียงพอ
ร้อยละ 100 ต่อความต้องการใช้น้า
2. ประชาชน เพื่อการอุปโภค-บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 153

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงประปา
หมู่ที่ 2
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ภายในหมู่บา้ น
ต่อความต้องการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
250,000 1. การก่อสร้าง ประชาชน ม.2 มีระบบ
กองช่าง
เป็นไปตาม
ประปาที่มีมาตรฐานและ
แบบแปลน
เพียงพอต่อความต้องการ
ร้อยละ 100 ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
2. ประชาชน บริโภค
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 154

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
30,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน ม.1 มีระบบ กองช่าง
เป็นไปตาม
ประปาที่มีมาตรฐานและ
แบบแปลน
เพียงพอต่อความต้องการ
ร้อยละ 100 ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
2. ประชาชน บริโภค
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 155

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน
เพื่อให้เกษตรได้มีแหล่งรับซื้อ ปรับปรุงตลาดชุมชน
300,000 300,000
แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร ภายในตาบลกลางใหญ่
และสินค้าอุปโภค - บริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
300,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีแหล่งซื้อขาย
เป็นไปตาม
ผลผลิตทางการเกษตร
แบบแปลน
และสินค้าอุปโภคบริโภค
ร้อยละ 100 ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้บริการตลาด
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 156

แบบ ผ.
แบบ 01
ผ. 02
02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการขุดบ่อขยะภายในตาบล เพื่อเป็นการจัดระบบการกาจัด สถานที่ทิ้งขยะ/บ่อขยะ
50,000 50,000
ขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ ตามแบบที่ อบต.กาหนด
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
50,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
เป็นไปตาม
อย่างถูกสุขลักษณะ และ
แบบแปลน
มีระบบการกาจัดขยะที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้บริการตลาด
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 157

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ รถขนขยะ จานวน 1 คัน
3 โครงการจัดซื้อรถขนขยะ
- 3,000,000
ประชาชนในตาบล ในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อความ
สะอาดและสุขลักษณะที่ดี
ของชุมชน
4 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
สามารถบริหารจัดการขยะ
50,000 50,000
กระบวนการการมีส่วนร่วมใน ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่
การบริหารจัดการขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(การคัดแยกขยะก่อนทิง้ )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้บริการรถฯ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75
50,000 ปริมาณขยะ
ในพื้นที่ตาบลฯ
ลดลง
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ และ
มีระบบการกาจัดขยะที่ดี

กองช่าง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน และลดปริมาณขยะ
ในตาบล

แบบหน้ผ.าที่ 158

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ จัดทาป้ายขนาดใหญ่
10,000
10,000
แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ติดตั้งตามสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ในเขตตาบล

6 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บา้ น/ตาบล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
จัดเวทีประชุมประชาคม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บา้ น / ตาบล
เพื่อดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 มีปา้ ย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน/นักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ ผู้มาพักผ่อนในสถานที-่
แหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ได้รับความในตาบล
สะดวก มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

50,000 ประชาชน

การบริหารงานของ อบต.
พึงพอใจในการ สามารถตอบสนองความ
มีส่วนร่วมพัฒนา ต้องการของประชาชนได้
ท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบหน้ผ.าที่ 159

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
7 โครงการสนับสนุนการจัดทา
จัดเวทีประชุมประชาคม
10,000
10,000
แผนชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หมู่บา้ น เพื่อจัดทา
โดยเริ่มจากพื้นฐานชุมชน
แผนชุมชน

8 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อจัดการอบรมส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมความรู้ให้แก่
ในตาบล
เพิม่ ศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในตาบล
ต่างๆในตาบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 ประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การบริหารงานของ อบต.
พึงพอใจในการ สามารถตอบสนองความ
สนับสนุนกลุ่มฯ ต้องการของประชาชนได้
ไม่นอ้ ยกว่า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 75
50,000 ประชาชน
กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
พึงพอใจในการ สามารถดาเนินงานได้
สนับสนุนกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

แบบหน้ผ.าที่ 160

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9 โครงการ อบต. เคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ ประชาชนรับทราบแนวทาง
50,000
50,000
ให้บริการประชาชน
การดาเนินงานของ อบต.
มากขึ้น

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมี เยาวชนและประชาชน
ในมิติวฒ
ั นธรรม
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่
ภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวติ
จานวน 11 หมู่บา้ น
ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน
ในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

-

-

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีส่วนร่วม
พึงพอใจในการ ในกิจกรรมของ อบต.

สานักงานปลัด

2565
(บาท)
50,000 ประชาชน

เข้ารับบริการฯ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75
20,000 ประชาชน
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
เกิดจิตสานึกในการรับรู้ให้ ศาสนาและ
เท่าทันกับปัญหาต่างๆ และ วัฒนธรรม
มีภมู คิ ุ้มกันในการดาเนิน ชีวิตด้วยมิตวิ ัฒนธรรมใน
สังคมอย่างยั้งยืนตลอดไป

แบบหน้ผ.าที่ 161

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตาบล
100,000 100,000
กลุ่มอาชีพต่างๆในตาบล

12 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ
ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอเขื่องใน

เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์ฯ ศูนย์ฯ เขื่องใน ดาเนินงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

-

-

10,000

10,000

13 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี

-

-

20,000

20,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ดาเนินงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
เกิดความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
10,000 การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์ฯ
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
20,000 การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์ฯ
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
สามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง

สานักงานปลัด

การปฏิบตั ิงานของศูนย์
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักงานปลัด

การปฏิบตั ิงานของศูนย์
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักงานปลัด

แบบหน้ผ.าที่ 162

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี อุดหนุนโรงเรียนระดับตาบล
20,000 20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สุขภาพแข็งแรง และส่งเสริมการ
ในโรงเรียน
ต่อต้านยาเสพติด

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

และไม่ไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

15 อุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ

ต้านภัยยาเสพติด
ตารวจภูธรภาค 3 (ปักกลด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน
ตั้งฐานปฏิบตั ิการหมู้บา้ น
ในหมู่บา้ นตระหนักถึงพิษภัย
ภายในตาบลกลางใหญ่
ของยาเสพติดและหันมามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

-

-

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 95
ประชาชนมีความ
ของประชาชน พึงพอใจในการจัด
มีความพึงพอใจ โครงการ
ในการจัด
โครงการ

สานักงานปลัด

แบบหน้ผ.าที่ 163

แบบ ผ.
แบบ ผ.01
0202

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมการค้าและการลงทุน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ( การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
16 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
อุดหนุน จานวน 1 ครั้ง/ปี
20,000 20,000
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
อาเภอเขื่องใน
ท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1. สนับสนุน
หน่วยงานใน
ระดับอาเภอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

มีสถานที่ให้คาปรึกษา
หรือแนะนาหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการขอรับ
จานวน 1 ครั้ง ความช่วยเหลือในด้าน
2.ระดับความ ต่างๆ ให้กับประชาชน
พึงพอใจของ ที่มาติดต่อ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

/เทศบาล
ตาบลเขื่องใน

ร้อยละ 90

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 164

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 165

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 187

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 208

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 212

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 213

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 214

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 215

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 216

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 217

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 218

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 219

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 220

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีและให้ความสาคัญ
กับผู้สูงอายุ

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
ผู้สูงอายุในเขต
ตาบลกลางใหญ่

จานวนผู้ปว่ ยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 75
100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้ปว่ ยลดลง
ในแต่ละปี
ร้อยละ 2

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
และทาให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตที่ดี

สานักงานปลัด

จานวนผู้ปว่ ยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

สานักงานปลัด

หน้าที่ 165

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

3 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
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วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ / ติดเตียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
ผู้สูงอายุในเขต
ตาบลกลางใหญ่
ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
/ ติดเตียง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
ถูกวิธแี ละปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

หน้าที่ 166

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเกิดโรค
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน พิษสุนัขบ้าขึ้น ในพื้นที่
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวในพื้นที่
ตาบลกลางใหญ่
จานวน 2,000 ตัว

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
40,000 40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
40,000 สุนัขและแมว ตาบลกลางใหญ่ มีจานวน
ในพื้นที่ได้รับ สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พิษสุนัขบ้า
อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการ
ไม่น้อยกว่า
ป้องกันการเกิดโรคพิษร้อยละ 90
สุนัขบ้าในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

หน้าที่ 167

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

5 โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
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เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริ หมู่บา้ นในพื้นที่ตาบล
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ กลางใหญ่ จานวน
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ 11 หมู่บา้ น ได้รับ
บริบทของพื้นที่
การขับเคลื่อน
โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
220,000 220,000 220,000 1. สนับสนุน
ชุมชนใน
เขตตาบล
จานวน 1 ครั้ง
2.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขได้รับ
การขับเคลื่อน มีความ
เหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่

สานักงานปลัด

หน้าที่ 168

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่

โครงการ

6 โครงการคาราวานตรวจสุขภาพ
ประจาปี

7 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ ให้บริการออกตรวจ
การตรวจสุขภาพการรับบริจาคโลหิต สุขภาพบริจาคโลหิต
การตรวจสุขภาพฟัน ฯลฯ
ตรวจสุขภาพช่องปาก

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการป้องกัน
และกาจัดพาหะของโรค

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบสวิงฟ็อกซ์

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 75

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน
ผู้ได้รับบริการ
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สานักงานปลัด

จานวนผู้ปว่ ยเป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง

สานักงานปลัด

หน้าที่ 169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่

โครงการ

8 ค่าจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
จัดซื้อสารตรวจ
ปัสสาวะ วัคซีน
ป้องกันโรคต่างๆ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 1. จัดซื้อวัสดุฯ
ที่ตรงตาม
คุณลักษณะ
และมาตรฐาน
2. ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ได้รับการบริการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
เพื่อให้สามารถป้องกันโรค
ให้แก่ประชาชนพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 170

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
9 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จัดซื้อรถพยาบาล
(1669) ไว้ใช้บริการประชาชน
ฉุกเฉิน
ในพื้นที่กรณีฉุกเฉิน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
1,500,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1. จัดซื้อรถ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
พยาบาลฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่ ในกรณี
ที่ตรงตาม
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

คุณลักษณะ และ
มาตรฐาน
2. ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ได้รับการบริการ

ร้อยละ 90

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 171

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่

โครงการ

10 อุดหนุนโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริ ทุกหมู่บา้ นในพื้นที่
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ตาบลกลางใหญ่
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ จานวน 11 หมู่บา้ น
บริบทของพื้นที่
ได้รับการขับเคลื่อน
โครงการ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
220,000
220,000

2565
(บาท)
220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. สนับสนุน
ชุมชนใน
เขตตาบล
จานวน 1 ครั้ง
2.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขได้รับ
การขับเคลื่อน มีความ
เหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่

สานักงานปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ในพืน้ ที่ตาบล
กลางใหญ่
จานวน 11
หมู่บ้าน

หน้าที่ 172

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บา้ นให้มีความรู้
ความสามารถในการควบคุม
โรคติดต่อ

12 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในตาบล
ระดับตาบล
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
สนับสนุนกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ น/
ผู้นาชุมชน และ
เครือข่ายประชาชน

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบล

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
165,000 165,000 165,000 จานวนกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข
ที่ได้รับการ หมู่บา้ น ผู้นาชุมชน
สนับสนุน และประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในการควบคุม
โรคติดต่อในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-

200,000 200,000 200,000

จานวน
ประชาชนในตาบลมีความรู้
ประชาชนที่ได้ ความเข้าใจในการดูแล
รับการส่งเสริม รักษาสุขภาพและมีระบบ
การช่วยเหลือที่ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

หน้าที่ 173

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่

โครงการ

13 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และได้ตามมาตรฐาน

14 โครงการอุดหนุนการจัดงานกาชาด เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาด
และงานปีใหม่ประจาปี
และงานปีใหม่ประจาปี

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
สนับสนุนการจัดรถ
พยาบาลฉุกเฉิน
บริการประชาชน
24 ช.ม.

อุดหนุนจังหวัดในการจัด งานกาชาด และ
งานปีใหม่

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
300,000 300,000 300,000

-

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ประชาชนที่ ระบบบริการการแพทย์
ได้รับการบริการ ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน

สานักงานปลัด

จานวนครั้ง การจัดงานกาชาด
ของการอุดหนุน และงานปีใหม่สาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์

สานักงานปลัด

หน้าที่ 174

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ( การส่งเสริมคุณภาพชีวิต )
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

15 อุดหนุนมูลนิธกิ ู้ภยั เขื่องใน 59
ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางถนน (บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น)

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และได้ตามมาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
สนับสนุนการจัดรถ
พยาบาลฉุกเฉิน
บริการประชาชน
24 ช.ม.

16 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
จากโรคติดต่อที่มีความเสี่ยงร้ายแรง
และควบคุมโรคติดต่อไม่ให้มีการ
แพร่กระจายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

จัดทา / อุดหนุน
กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(อุดหนุนอาเภอเขื่องใน)

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
5,000
5,000

-

2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ประชาชนที่ ระบบบริการการแพทย์
ได้รับการบริการ ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน
100,000 100,000 100,000 ระดับความ
สามารถป้องกันและลด
พึงพอใจของ การแพร่กระจายของโรคประชาชนที่
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิได้รับการบริการ ภาพ เพื่อให้ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ในพื้นที่มีความปลอดภัย
ร้อยละ 90
จากโรคติดต่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

/มูลนิธิกู้ภยั
เขื่องใน 59

สานักงานปลัด
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ( การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ( การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย )
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง / ทบทวน เพื่อฝึกอบรมทบทวนทักษะการ
อปพร.
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาบลกลางใหญ่
มีทกั ษะในการปฏิบตั ิหน้าที่

2 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ เพื่อลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ทางถนนช่วงเทศกาล
เนื่องในเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

ป้องกันการสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ อาสาสมัครป้องกันภัย
สานักงานปลัด
ของผู้เข้าร่วม ฝ่ายพลเรือนมีทกั ษะความรู้
โครงการ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ร้อยละ 75
-

-

40,000

40,000

40,000

สถิติของการ สามารถป้องกันและลด
เกิดอุบตั ิเหตุ ความสูญเสียทั้งชีวติ และ
ที่ลดลง ทรัพย์สินของประชาชน
จากอุบตั ิทางถนน

สานักงานปลัด

หน้าที่ 176

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ( การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ( การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย )
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ที่

โครงการ

3 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ติดตั้งไฟกระพริบ/กระจกส่อง
100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ทางตามทางแยก หรือจุดที่มี
ของประชาชน ในการเดินทาง
ความเสี่ยง
ในพื้นที่
ร้อยละ 75

4 อุดหนุนโครงการรักษาความสงบ เพื่อสนับสนุนกิจการของตารวจ เฝ้าระวังและรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เรียบร้อยในเขตพื้นที่ตาบล
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตาบล

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

-

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ของประชาชน ความปลอดภัยในชีวติ
ในพื้นที่
และทรัพย์สิน
ร้อยละ 75

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักงานปลัด

หน้าที่ 177

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 178

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 179

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 180

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 181

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อบริหารจัดการธรรมชาติและ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ 50,000 50,000
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการ จากธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พัฒนาตาบลอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อการ
พัฒนาตาบล

2 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนสนับสนุนการดาเนินงาน
ตาบลกลางใหญ่
ในตาบล
ของศูนย์เศรษฐกิจชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
50,000 ความพึงพอใจ ชุมชนมีธรรมชาติและสิ่งของผู้เข้าร่วม แวดล้อมที่สมบูรณ์ ควบคู่
โครงการ กับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ร้อยละ 75 ยั่งยืน
50,000 ความพึงพอใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วม ทางการเกษตร เพื่อการ
โครงการ ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ร้อยละ 75 ลดต้นทุนการผลิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

หน้าที่ 178

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ประกอบอาชีพอบรมเชิงปฏิบตั ิการในกับ
50,000 50,000
สหกรณ์ในระดับประชาชน
ด้านการสหกรณ์
ประชาชนในตาบล

4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่บา้ นภายในตาบล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และ จานวน 11 หมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่าง
และเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

-

50,000

50,000

แบบ ผ. 02
01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความรู้วาระแห่งชาติ สานักงานปลัด
ของผู้เข้าร่วม ด้านการสหกรณ์ และใช้วธิ ี
โครงการ สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจ
ร้อยละ 75 ในครัวเรือน
50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน สานักงานปลัด
ของผู้เข้าร่วม การพัฒนาชุมชนของตนเอง
โครงการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ร้อยละ 75 พอเพียง

หน้าที่ 179

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท พื้นที่ปา่ ไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 100,000 100,000 จานวนพื้นที่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
ร้อยละ 20
ป่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ของพื้นที่
เสริมสร้างความเข้าใจ และทาให้ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความ
30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
ตระหนักถึงความสาคัญถึง
ของผู้เข้าร่วม
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่
ความสาคัญของพันธุกรรมพืช
โครงการ
ในประเทศไทย
ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
มีปา่ ไม้เพิ่มมากขึ้นในเขต
รับผิดชอบของ อบต.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

ประชาชนในพื้นที่มีจิตสานึก สานักงานปลัด
ในการอนุรักษ์พนั ธ์พชื ที่มี
อยู่ในประเทศไทย

หน้าที่ 180

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการขุดลอกหนองลานข้าว
เพื่อขยายพื้นที่รองรับและ
หมู่ที่ 2 จากที่นานายนคร บุญจรัส กักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับการเกษตร
ถึงบริเวณบึงน้าใส
และเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรใน
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ขุดลอกลาเหมือง
ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 266 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 532 ลบม.
ช่วงที่ 2 ขุดลอกลาเหมือง
ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 ลบม.

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
150,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

หน้าที่ 181

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า
หมู่ที่ 8 บริเวณบริเวณสะพาน
(ดอนปู่ตาหนองสองห้อง)

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความยาว 20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
500,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

หน้าที่ 182

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการขุดลอกหนองจอก หมู่ที่ 2 เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอก ขนาดกว้าง 40 เมตร 400,000
ยาว 80 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 183

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

6 โครงการขุดลอกหนองตาอ้วน
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอกขนาดกว้าง 40 เมตร
400,000
ยาว 40 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 184

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล.
หนองสาวเอ้ หมู่ที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ได้มีน้าใช้ เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด กว้าง 30 เมตร
ยาว 40 เมตร

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

หน้าที่ 185

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

8 โครงการขุดลอกหนองตาโพธิ์
หมู่ที่ 11

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับ
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอก ขนาดกว้าง 5 เมตร
400,000
ยาว 150 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 186

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02
01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 11 เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้สาหรับ
จาก หนองตาซ้อน ถึง หนองผือ
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอก ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ
เป็นไปตาม การเกษตร และเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้รับ นักเรียนในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย 650,000 650,000 650,000
สาหรับเด็กนักเรียน
อาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอ โรงเรียน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
2 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้รับ นักเรียนในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย 670,000 670,000 670,000
สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ โรงเรียน 3 แห่ง
(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)
เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
3 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร โรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ ที่
960,000 960,000 960,000
สาหรับเด็กนักเรียน
กลางวันอย่างเพียงพอ
จานวน 3 แห่ง
(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษาทีด่ ี และมีคุณภาพทีด่ ี คนละ 1,700.-บาท/ปี
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

-

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

หน่วยงาน

ของนักเรียนที่ได้ ร่างกายแข็งแรง

ศาสนาและ

รับการส่งเสริม

วัฒนธรรม

ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับ

กองการศึกษา

ของนักเรียนที่ได้ สารอาหารครบถ้วน

ศาสนาและ

รับการส่งเสริม

วัฒนธรรม

ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับ

กองการศึกษา

ของนักเรียนที่ได้ สารอาหารครบถ้วน

ศาสนาและ

รับการส่งเสริม

วัฒนธรรม

200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับการ
(อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ของนักเรียนที่ได้ ศึกษาทีด่ ี ตามระเบียบ
รับการส่งเสริม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้าที่ 188

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5 โครงการเข้าค่ายวิชาการ
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ
70,000
70,000
พัฒนาจริยธรรมเด็กและเยาวชน ด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนในตาบล
6 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน เพือ่ สนับสนุนให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100,000 100,000
สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา- ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีด่ ี จานวน 3 แห่ง
เด็กเล็ก
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
คนละ 200.-บาท/ปี
7 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100,000 100,000
การเรียนสาหรับเด็กนักเรียน
การศึกษาทีด่ ี และมีคุณภาพ- จานวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยิ่งขึ้น
คนละ 200.-บาท/ปี

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
70,000 ความพึงพอใจ นักเรียนและเยาวชน
กองการศึกษาฯ
ของนักเรียนที่ มีทักษะ ความรู้ จริยธรรม
รับการส่งเสริม ความสามารถเพิม่ มากขึ้น
100,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับโอกาส กองการศึกษาฯ
ของนักเรียนที่ ทางการศึกษาทีด่ ี และ
รับการสนับสนุน มีคุณภาพยิ่งขึ้น
100,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับโอกาส กองการศึกษาฯ
ของนักเรียนที่ ทางการศึกษาทีด่ ี
รับการสนับสนุน มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีส่ ูงขึ้น

หน้าที่ 189

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100,000 100,000
การเรียนสาหรับเด็กนักเรียน
การศึกษาทีด่ ี และมีคุณภาพจานวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยิ่งขึ้น
คนละ 300.-บาท/ปี

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ผู้เรียนสาหรับเด็กนักเรียน
การศึกษาทีด่ ี และมีคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 แห่ง
คนละ 430.-บาท/ปี

-

-

100,000

100,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับโอกาส กองการศึกษาฯ
ของนักเรียนที่ ทางการศึกษาทีด่ ี และ
รับการสนับสนุน มีคุณภาพยิ่งขึ้น

100,000 ความพึงพอใจ เด็กนักเรียนได้รับโอกาส
ของนักเรียนที่ ทางการศึกษาทีด่ ี และ
รับการสนับสนุน มีคุณภาพยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

หน้าที่ 190
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ เพือ่ ให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 100,000 100,000
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางใหญ่
มีความมั่นคงปลอดภัย
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ได้มาตรฐาน
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ เพือ่ ให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 100,000 100,000
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่
มีความมั่นคงปลอดภัย
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ได้มาตรฐาน
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ เพือ่ ให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 270,000 270,000
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคก
มีความมั่นคงปลอดภัย
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ได้มาตรฐาน
13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุน สนับสนุนกิจกรรม
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)
100,000 100,000
กิจกรรมด้านการศึกษา
ทางด้านการศึกษา
จานวน 3 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขต อบต.

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 จานวนครั้ง ศูนย์ฯมีความมั่นคง เด็ก กองการศึกษาฯ
ทีป่ รับปรุง และครู มีความปลอดภัย
100,000 จานวนครั้ง ศูนย์ฯมีความมั่นคง เด็ก
ทีป่ รับปรุง และครู มีความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

270,000 จานวนครั้ง ศูนย์ฯมีความมั่นคง เด็ก
ทีป่ รับปรุง ครู มีความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

100,000

กองการศึกษา

จานวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

การเรียนการสอนของ
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)
และ ศพด. ในเขต อบต.
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ 191
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
100,000 100,000
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น มีพัฒนา (สร้างปัญญา) ภายในศูนย์ผ่านการเล่น
การทีส่ มบูรณ์ตามวัย ครบทัง้
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย บริหารส่วนตาบลกลางใหญ่
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
จานวน 3 แห่ง
และด้านสติปัญญา

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 1. การก่อสร้าง เด็กปฐมวัยในพืน้ ทีม่ ี
กองการศึกษาฯ
เป็นไปตาม พัฒนาการสมบูรณ์
แบบแปลน ตามวัย ครบทัง้ 4 ด้าน
ร้อยละ 100 ได้แก่ ด้านร่างกาย
2. ประชาชน ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
พึงพอใจใน และด้านสติปัญญา
พัฒนาการที่ดี

ของบุตรหลาน

ภายใน ศพด.
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 192

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติด (กลางใหญ่คัพ)

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน
มีสุขภาพอนามัยทีด่ ี และใช้เวลา ปีละ 1 ครั้ง
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่ รณรงค์สร้างจิตสานึกให้
จัดให้มีการรณรงค์ฯ ป้องกัน
เยาวชนและประชาชนในพืน้ ที่ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด แก่เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ ที่

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
70,000
70,000

-

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
(บาท)
70,000 ความพึงพอใจ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ของผู้เข้าร่วม ให้เกิดประโยชน์ และ
โครงการ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 75 ให้แก่ประชากรในพืน้ ที่
10,000 ความพึงพอใจ เยาวชนและประชาชน
ของผู้เข้าร่วม ในพืน้ ทีต่ ระหนักถึง
โครงการ
พิษภัยของยาเสพติด
ร้อยละ 75

รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน้าที่ 193
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000
50,000

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณี บุญบัง้ ไฟประจาปี

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณี ทีส่ าคัญให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
อบต. ดาเนินการเอง

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณี สงกรานต์ประจาปี

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณี ทีส่ าคัญให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
อบต. ดาเนินการเอง

-

-

50,000

50,000

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา
ประจาปี

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณี ทีส่ าคัญให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
อบต. ดาเนินการเอง

-

-

50,000

50,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
50,000 ความพึงพอใจ มีการสืบสานประเพณี กองการศึกษาฯ
ของผู้เข้าร่วม ทีส่ าคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
โครงการ
ร้อยละ 75
50,000 ความพึงพอใจ มีการสืบสานประเพณี กองการศึกษาฯ
ของผู้เข้าร่วม ทีส่ าคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
โครงการ
ร้อยละ 75
50,000 ความพึงพอใจ มีการสืบสานประเพณี กองการศึกษาฯ
ของผู้เข้าร่วม ทีส่ าคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
โครงการ
ร้อยละ 75

หน้าที่ 194

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณี แห่ปราสาทผึ้งประจาปี ประเพณี ทีส่ าคัญให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
อบต. ดาเนินการเอง

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการมี เยาวชนและประชาชน
ในมิติวฒ
ั นธรรม
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง ในพืน้ ทีต่ าบลกลางใหญ่
ภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวติ
จานวน 11 หมู่บ้าน
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 75
20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีการสืบสานประเพณี
ทีส่ าคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ
เกิดทักษะรูเ้ ท่าทันปัญหา
ที่เกิดขึน้ และมีภมู ิคุ้มกัน
ในการดาเนินชีวิตในสังคม

ในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

หน้าที่ 195
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม เพือ่ ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ อุดหนุนหน่วยงานระดับ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิ่น อาเภอ
ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ ให้คง

อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
50,000 1. สนับสนุน ประชาชนในพื้นที่มีการ กองการศึกษาฯ
หน่วยงานใน สืบสาน และอนุรักษ์
ระดับอาเภอ ประเพณีวัฒนธรรมที่
จานวน 1 ครั้ง สาคัญของท้องถิน่
2.ระดับความ ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ
พึงพอใจของ ให้อยูค่ ู่กับท้องถิน่
ผู้เข้าร่วม
ตลอดไป
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

หน้าที่ 196

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ( การบริหารจัดการศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น )
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนงาน
อุดหนุนอาเภอ , จังหวัด
20,000
20,000
งานราชพิธี , พิธที างรัฐพิธรี ะดับ พิธที างรัฐพิธรี ะดับอาเภอ ,
อาเภอ , จังหวัด
จังหวัด
8 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

เพือ่ จัดฝึกอบรมให้ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
และเด็ก มีความรู้ความเข้าในการ
จานวน 3 แห่ง

-

-

30,000
(สปสช.)

30,000
(สปสช.)

ป้องกันโรค และการดูแลสุขอนามัย

9 โครงการป้องกันเด็กจมน้า

เพือ่ จัดฝึกอบรมให้ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
และเด็ก เข้าใจพืน้ ฐานการปฏิบัติ
จานวน 3 แห่ง

2565
(บาท)
20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 75
30,000 ความพึงพอใจ
(สปสช.) ของนักเรียนที่

-

-

30,000
(สปสช.)

30,000
(สปสช.)

30,000 ความพึงพอใจ
(สปสช.) ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

รู้หน้าที่ และความกล้าแสดงออก

ตัวชี้วัด
(KPI)

เข้าร่วมโครงการ

ในการเอาชีวิตรอดทางน้า

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

แบบ ผ. 02

จานวน 3 แห่ง

-

-

15,000

15,000

15,000 ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ในจังหวัดออุบลราชธานี
ได้ร่วมพิธีสาคัญของชาติ
และสานึกบุญคุณแผ่นดิน

ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
มีความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขอนามัยของตนเอง
ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
มีความเข้าใจพืน้ ฐานการ
เอาชีวติ รอดทางน้า
เด็กรู้หน้าที่ มีคุณธรรม
และกล้าแสดงออก

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

เข้าร่วมโครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ( การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี จัดฝึกอบรม สัมมนาทาง
20,000 20,000
และปลูกจิตสานึกในการดารงค์ตน วิชาการหรือเชิงปฏิบตั ิการ
เป็นคนดี มีศิลธรรม เพื่อเป็นเครื่อง และให้ความรู้ รับฟังเทศนา
ยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบตั ิงาน แก่บคุ คลากรของ อบต.
ให้แก่บคุ ลลากรของ อบต.
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

เพื่อให้การเลือกตั้งในพื้นที่เป็นไปอย่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
มีประสิทธิภาพ
นายกอบต.
และสมาชิก อบต.

-

-

500,000

-

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
20,000 ความพึงพอใจ พนักงานส่วนตาบล
ของผูเ้ ข้าร่วม ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
โครงการ
มีจิตใจดีงาม เข้มแข็ง
ร้อยละ 75 และมีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการมากยิ่งขึ้น
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

ความพึงพอใจ การจัดการเลือกตั้งเป็นไป สานักงานปลัด
ของประชาชน ด้วยความเรียบร้อย และ
ในพื้นที่
เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
ร้อยละ 75 รักประชาธิปไตย

หน้าที่ 198

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ( การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ
อันเป็นสาธารณระประโยชน์
ให้แก่ อบต.กลางใหญ่

เพื่อตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบล

ตัวแทนชุมชน ข้าราชการ
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ อบต.

4 ค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

ครุภณ
ั ฑ์ที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
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งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้การบริหารงานของ
ของประชาชน อบต. มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 75
-

-

400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
ของประชาชน มีความพร้อมในการใช้งาน
ร้อยละ 75 สามารถปฏิบตั ิงานได้
ซ่อมแซม อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

หน้าที่ 199

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ( การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

โครงการ

5 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
30,000 30,000

6 โครงการอุดหนุนศูนย์การจัดชื้อ- เพื่อสนับสนุนศูนย์การจัดชื้อจัดจ้าง อุดหนุนศูนย์การจัดชื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ระดับอาเภอ
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

-

-

30,000

30,000

7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กร
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

20,000

20,000
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อุดหนุนสานักงานท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
30,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้การบริหารงานของ
ของประชาชน อบต. เป็นไปอย่างมีในพื้นที่
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 75
30,000 ความพึงพอใจ การปฏิบตั ิงานของศูนย์
ของประชาชน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในพื้นที่
ร้อยละ 75
20,000 ความพึงพอใจ บุคลากรมีความรู้ความ
ของประชาชน เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ในพื้นที่
งานขององค์กรปกครอง
ร้อยละ 75 ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

หน้าที่ 200

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ( การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ อบต. มีแผนที่ภาษีใช้ในการ มีฐานข้อมูลผูเ้ สียภาษี
100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้การบริหารงานของ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างถูกต้องครบทุกประเภท
ของประชาชน อบต. เป็นไปอย่างมี
ในพื้นที่
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ( การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร
7.3 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ติดเชื้อ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ติดเชื้อ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุ 1,154 คน
ผู้พกิ าร 297 คน
ผู้ติดเชื้อ 10 คน

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

-

2565
(บาท)

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

(อุดหนุน)

(อุดหนุน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ติดเชื้อ สานักงานปลัด

(อุดหนุน) ของประชาชน ได้รับเบี้ยยังชีพอย่าง

ในพื้นที่

ครอบคลุมและทั่วถึง

ร้อยละ 90

2 เงินสารองจ่าย

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในยามจาเป็น

ช่วยเหลือประชาชนในตาบล
ที่ประสบปัญหาความ

เดือดร้อนจากภัยต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65

-

-

200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนผู้ประสบปัญหา
ของประชาชน ความเดือดร้อนได้รับการ
ในพื้นที่
ช่วยเหลือและมีความ
ร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการช่วยเหลือ
จาก อบต.

สานักงานปลัด
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แผนพัฒนาท้องถิน่ 61 - 65
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แบบ ผ. 01 (02/1)
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
โครงกำรเกินศักยภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกลำงใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
2.2 แผนงานการพาณิชย์
(งานกิจการประปา)
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
(งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้)
รวม
รวม 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

-

-

-

-

29

87,600,000

29

87,600,000

29

87,600,000

87

262,800,000

-

-

-

-

1

4,000,000

1

4,000,000

1

4,000,000

3

12,000,000

-

-

-

-

30

91,600,000

30

91,600,000

30

91,600,000

90

274,800,000

-

-

-

-

6

18

16,800,000

-

-

-

-

6
36

5,600,000

5,600,000
97,200,000

6

6
36

5,600,000

5,600,000
97,200,000

6

6
36

5,600,000

5,600,000
97,200,000

18
108

16,800,000
291,600,000
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 205

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้าที่ 206

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,000,000 1,000,000
คอนกรีต หมู่ที่ 1 จากเส้นทาง มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร
คมนาคม หมายเลข 2044 ถึง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
บ้านนางทองจันทร์
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,000,000 1,000,000
คอนกรีต หมู่ที่ 2
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 450 เมตร
จากบ้านนายอานนท์ ถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
บ้านนางสอง ภิญญะพันธ์
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 2 , 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,500,000 1,500,000
จากบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,800 เมตร
ถึง บ้านสวน หมู่ที่ 5
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 2 , 5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้ในการ
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนในตาบลกลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. การก่อสร้าง
จากบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
และตาบลบ้านกอก มีเส้นทาง ยาว 3,000 เมตร
เป็นไปตาม
ถึง บ้านนาแก้ว ตาบลบ้านกอก เพื่อใช้ในการคมนาคม และขนส่ง หนา 0.15 เมตร
แบบแปลน
ผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่าง
ร้อยละ 100
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. ประชาชน
มากขึ้น
พึงพอใจในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนใน หมู่ที่ 3
มีถนน คสล. ใช้ในการ
คมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 207

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนในตาบลกลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. การก่อสร้าง
จากทางหลวง หมายเลข 2406
และตาบลบ้านกอก มีเส้นทาง ยาว 2,950 เมตร
เป็นไปตาม
(เขต ม.9)เชื่อมต่อ ทางหลวงชนบท เพื่อใช้ในการคมนาคม และขนส่ง หนา 0.15 เมตร
แบบแปลน
หมายเลข 2044 (เขต ม.3)
ผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่าง
ร้อยละ 100
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. ประชาชน
มากขึ้น
พึงพอใจในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกลางใหญ่ มีถนน
คสล. ใช้ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
สัญจรไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 208

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 5 เมตร
2,500,000 2,500,000
หมู่ที่ 4 จากถนนหมายเลข
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 800 เมตร
2405 ถึง สวนนายสุเทพ สาวงาม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 209

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,000,000 1,000,000
หมู่ที่ 6 จาก บ.โคก ถึง
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร
บ.หนองเทา ต.นาแก
ระหว่างตาบล ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 210

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 8 เมตร
2,000,000 2,000,000
จากดอนปู่ตา ถึง หนองปะถา มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 4,000 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนนลูกรังใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,000,000 1,000,000
คอนกรีตภายใน หมู่ที่ 8
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 450 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 212

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนตาบลกลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. การก่อสร้าง
บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และตาบล- ยาว 1,800 เมตร
เป็นไปตาม
จ.อุบลราชธานี ถึง บ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร
หนา 0.15 เมตร
แบบแปลน
หมู่ที่ 6 ต.ดงแคนใหญ่
มีเส้นทางเพื่อใช้ในการคมนาคม พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ร้อยละ 100
อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ข้างละ 0.50 เมตร
2. ประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
พึงพอใจในการ
มากขึ้น
9,000 ตร.ม.
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนใน หมู่ที่ 8
กองช่าง
ตาบลกลางใหญ่ จังหวัด
อุบลราชธานี และตาบลดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร
มีถนน คสล. ใช้ในการ
คมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

หน้าที่ 213

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนตาบลกลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
4,500,000 4,500,000
จากบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ถึง บริเวณ- จังหวัดอุบลราชธานี และตาบล- ยาว 1,500 เมตร
แนวเขตรอยต่อกันระหว่างตาบล ดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร
หนา 0.15 เมตร
กลางใหญ่ และ ตาบลดงแคนใหญ่ มีเส้นทางเพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

4,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ตาบลกลางใหญ่ จังหวัด
อุบลราชธานี และตาบลดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร
มีถนน คสล. ใช้ในการ
คมนาคม และขนส่งผลสัญจรไม่น้อยกว่า ผลิตทางการเกษตร
ร้อยละ 75
ได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน้าที่ 214

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,500,000 1,500,000
คอนกรีตภายใน หมู่ที่ 9
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
จากทางเข้าวัดบึงเขาหลวง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนนแอสฟัลท์ติกใช้
แบบแปลน
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 215

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนตาบลกลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
3,500,000 3,500,000
จากบ้านนายปัญญา บัวศรี
มีเส้นทางเพื่อใช้ในการคมนาคม ยาว 1,200 เมตร
ถึงบริเวณบึงน้าใส
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

3,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ตาบลกลางใหญ่ มีถนนคสล. ใช้ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 216

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5 เมตร
6,500,000 6,500,000
จากบ้านไผ่ หมู่ที่ 10 ต.กลางใหญ่ มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร
ถึง บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
ระหว่างตาบล ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร
ต.บ้านไทย
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

6,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 217

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร
3,000,000 3,000,000
จากบ้านโคก หมู่ที่ 11
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,500 เมตร
ต.กลางใหญ่ ถึง บ้านหนองเทา ระหว่างตาบล ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร
ต.นาแก
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ หน้
ผ. าที่ 218

แบบ ผ.
แบบ ผ. 02/1
02
01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
16 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะเดิม ขุดลอกบึงเขาหลวง
5,000,000 5,000,000
แหล่งท่องเที่ยวบึงเขาหลวง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบล ก่อสร้างถนนรอบบริเวณ
และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบ
สินค้าจากการเกษตรในพื้นที่ และจัดเป็นสวนสาธารณะ
พร้อมก่อสร้างสถานที่
ออกกาลังกาย

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

5,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนในพื้นที่มี

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และ
ออกกาลังกาย อีกทั้งยัง
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในตาบลให้ดีขึ้น

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 219

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬาที่ได้
2,000,000 2,000,000
เอนกประสงค์ภายในตาบล
ในพื้นที่มีสนามีฬาที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน
ใช้ในการออกกาลังกาย และใช้
ในการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,000,000 1. การก่อสร้าง เด็ก เยาวชน ปราชน

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ในพื้นที่ได้มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และลดปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 220

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
400,000 400,000
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 221

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
400,000 400,000
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
400,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 3
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 222

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
600,000 600,000
บ้านสวน หมู่ที่ 5
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
600,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 223

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
ถนน คสล. ทีไ่ ด้มาตรฐาน
4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 5
บ้านสวน หมู่ที่ 5
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 224

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
600,000 600,000
บ้านไผ่ หมู่ที่ 8
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
600,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 8
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 225

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
600,000 600,000
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
600,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 226

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 9
ถนน คสล. ทีไ่ ด้มาตรฐาน
3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 9
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 227

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 10 ถนน คสล. ทีไ่ ด้มาตรฐาน
7,000,000 7,000,000 7,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 10
บ้านไผ่ หมู่ที่ 10
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 228

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 11 ถนนหินคลุกทีไ่ ด้มาตรฐาน
500,000 500,000
บ้านโคก หมู่ที่ 11
มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบ อบต.กาหนด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 11
เป็นไปตาม
มีเส้นทางคมนาคมใช้ได้
แบบแปลน
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 229

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 5 เมตร
2,000,000 2,000,000
หมู่ที่ 6 บ้านโคก ต.กลางใหญ่ และตาบลใกล้เคียงมีถนน คสล. ยาว 610 เมตร
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สาหรับใช้ในการคมนาคม
หนา 0.15 เมตร
จากทางหลวงหมายเลข 23
ระหว่างตาบล ได้อย่างสะดวก พร้อมไหล่ทางลูกรัง
(ถนนแจ้งสนิท) ถึง บ้านสวน
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ข้างละ 0.50 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
จ.อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข
3,050 ตร.ม.
2406)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

หน้าที่ 230

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 5 เมตร
2,500,000 2,500,000
จากบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 ต.กลางใหญ่ และตาบลใกล้เคียงมีถนน คสล. ยาว 800 เมตร
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สาหรับใช้ในการคมนาคม
หนา 0.15 เมตร
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2405 ระหว่างตาบล ได้อย่างสะดวก พร้อมไหล่ทางลูกรัง
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
4,000 ตร.ม.

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนใน หมู่ที่ 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

เป็นไปตาม
มีถนน คสล. ใช้คมนาคม
แบบแปลน
ได้สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 100 และปลอดภัย
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 231

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนใน ต.กลางใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร
1,000,000 1,000,000
บ.โคก ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน และตาบลนาแก มีถนนสาหรับ ยาว 400 เมตร
จ.อุบลราชธานี ถึง ถนนเชื่อม- ใช้ในการคมนาคมระหว่างตาบล หนา 0.15 เมตร
ระหว่างตาบล จากถนนแจ้งสนิท ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปลอดภัยมากขึ้น
ข้างละ 0.50 เมตร
กับบ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ต.นาแก
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
2,000 ตร.ม.

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชน ต.กลางใหญ่

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

และ ต.นาแก มีถนน
คสล. ใช้คมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 232

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทนั สมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ( การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน )
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ หอถังสูง ขนาดกว้าง
4,000,000 4,000,000
หมู่ที่ 11
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 3.60 เมตร
ต่อความต้องการ
สูง 11.90 เมตา
และถังกักเก็บน้า
ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,000,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ
ใช้น้าประปา
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน ม.11 มีระบบ กองช่าง
ประปาที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้าเพื่อการอุปโภค และ
บริโภค

หน้าที่ 233

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกห้วยเรือ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณ- 1,000,000 1,000,000
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
แหล่งน้าสาธารณะ ไว้ใช้สาหรับ ประโยชน์ให้สามารถ
ทาการเกษตรอย่างพอเพียง
รองรับและกักเก็บน้า
ในฤดูฝนได้มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

1,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชน และเกษตรกร

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ในพื้นที่มีแหล่งน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียงและช่วยแก้ปญ
ั หา
ภัยแล้งในพื้นที่

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 234

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
2 โครงการขุดลอกห้วยวังยาง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณ- 500,000
500,000
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9
แหล่งน้าสาธารณะ ไว้ใช้สาหรับ ประโยชน์ให้สามารถ
ทาการเกษตรอย่างพอเพียง
รองรับและกักเก็บน้า
ในฤดูฝนได้มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

500,000 1. การก่อสร้าง ประชาชน และเกษตรกร

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ในพื้นที่มีแหล่งน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียงและช่วยแก้ปญ
ั หา
ภัยแล้งในพื้นที่

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 235

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล )
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3 โครงการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณ- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณ- 2,000,000 2,000,000
ประโยชน์ เช่น ห้วย หนอง คลอง แหล่งน้าสาธารณะ ไว้ใช้สาหรับ ประโยชน์ให้สามารถ
บึง ต่างๆ ภายในเขตตาบล
ทาการเกษตรอย่างพอเพียง
รองรับและกักเก็บน้า
ในฤดูฝนได้มากขึ้น

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

2,000,000 1. การก่อสร้าง ประชาชน และเกษตรกร

เป็นไปตาม
แบบแปลน
ร้อยละ 100
2. ประชาชน
พึงพอใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ในพื้นที่มีแหล่งน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียงและช่วยแก้ปญ
ั หา
ภัยแล้งในพื้นที่

สัญจรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 236

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
บริเวณห้วยเรือ หมู่ที่ 3
ได้มีน้าใช้ เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
700,000 700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
700,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ กองช่าง
เป็นไปตาม
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
แบบแปลน
อย่างพอเพียง
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 237

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
บริเวณห้วยเซียม หมู่ที่ 4
ได้มีน้าใช้ เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
700,000 700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
700,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ กองช่าง
เป็นไปตาม
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
แบบแปลน
อย่างพอเพียง
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 238

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ( การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล )
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
บริเวณห้วยขาม หมู่ที่ 5
ได้มีน้าใช้ เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
700,000 700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบ
(บาท)
700,000 1. การก่อสร้าง ประชาชนมีน้าไว้ใช้สาหรับ กองช่าง
เป็นไปตาม
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
แบบแปลน
อย่างพอเพียง
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
2 บริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

3 บริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) ที่มีมาตรฐาน
และขนส่ง
สาหรับบริการประชาชนตาบลกลางใหญ่ และพื้นที-่
ใกล้เคียง จานวน 1 คัน
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
และขนส่ง
(ขนขยะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงานประมาณ ธันวาคม 2561
สาหรับบริการประชาชนตาบลกลางใหญ่
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของ อบต. กลางใหญ่ เพื่อบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

-

200,000

3,000,000

200,000

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

200,000 สานักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

แผนงาน

4 บริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

5 บริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบตั ิราชการ
ของ อบต. กลางใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
ให้สามารถรองรับการช่วยเหลือ และให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางสติปญ
ั ญา และร่างกาย ให้แก่เด็ก
ในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่

6 สาธารณสุข
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสวิงฟ็อกซ์
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
และการแพทย์
เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตาบลกลางใหญ่
สาธารณสุข
ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
200,000 สานักงานปลัด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

200,000

200,000

200,000

-

-

100,000

100,000

100,000 สานักงานปลัด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

แผนงาน

7 บริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
และขนส่ง
6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000
กิโลกรัม เครื่องสูบน้าแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์
ปั้มสูบทาด้วยเหล็กหล่อ อัตราสูบไม่น้อยกว่า 1,800
ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที
ปั้มสูบน้าได้รับการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ
สามารถสูบส่งน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที ระบบท่อน้า
แท่นปืนฉีดน้า/ชุดหัวฉีดน้า จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงานประมาณ ธันวาคม 2561
สาหรับบริการประชาชนตาบลกลางใหญ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,500,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในเขตจั งหวัด เพื่อให้ การจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนอั นจะนาไปสู้ การจั ด ท า
งบประมาณ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่ การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒ นากลุ่ มจัง หวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0
และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

หน้า 245

ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (5)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ (3)
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(3)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (3)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(3)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(3)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
60
3.1 ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(10)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(10)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(10)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็นการ
พิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.5 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)

(5)

100
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
1. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
10
สถานการณ์การ
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
ไปปฏิบัติในเชิง
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่
ปริมาณ
ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ไปปฏิบัติในเชิง
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
คุณภาพ
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ชื่อโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
และสังคมแห่งชาติ ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแน
นเต็ม
๖๐
(๕)

คะแน
นที่ได้

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(5)
5
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(5)
5
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(5)
5
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(5)
5
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (5)
5
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
(5)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(5)
พั ฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
2562
2563
2564
2561

ยุทธศาสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1. ด้าน

๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ

2. ด้าน

3. ด้าน

4. ด้าน

รวม
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ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
เงินสะสม

1
2
3
4

5

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = ..........
+
- เงินสะสม = ..........
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ด ผลเชิง คุ ณ ภาพ ใช้ ก ารส ารวจความพึ ง พอใจในการวัด ผลเชิง คุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการในงานบริการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(1) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(1.1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตะภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิ ต และ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่ อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิด
โรคระบาด การทาลาย การรักษา
(1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(1.4) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่ บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(2.1) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดาเนิน การแก้ไขอยู่ มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิ น การศาสนาศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่ อนหย่อนใจ สวัส ดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่ งน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(2.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
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ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชน
มีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
************************************
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