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แผนพฒันาทองถิ่น                                                                                                     
(พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                        

ของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
   

 

สวนที่  1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
    1. ดานกายภาพ 

     1.1 ที่ตั้งของหมูบาน 
     ตําบลบึงเจริญตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดบุรีรัมยหากจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ 80 กิโลเมตร พื้นที่
ปกครองของอําเภอบานกรวด ตั้งอยูหางจากอําเภอบานกรวด ไปทางทศตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ  12  
กิโลเมตร  ตามเสนทางหมายเลข  2075  (บานกรวด – ละหานทราย) ตําบลบึงเจริญมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  
๖๔.๐๗๑  ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ  ๔๐,๐๔๔.๓๗  ไร ครอบคลุมพื้นท่ี 1 ตําบล จํานวน 1๓ หมูบาน ดังน้ี 
  1) บานบึงเจริญ              หมูที่ 1  
  2) บานบึงเกา                หมูที่ 2 
  3) บานสายตรี  ๖ เหนือ   หมูที่ 3 
  4) บานสายตรี ๗            หมูที่ 4 
  5) บานหนองปรือ           หมูที่ 5 
  6) บานสายตรี ๔ เหนือ    หมูที่ 6 
  7) บานสายตรี ๔ ใต        หมูท่ี 7 
  8) บานสายตรีพัฒนา ๑    หมูท่ี 8 
  9) บานสายตรีพัฒนา ๒    หมูท่ี 9 
  10) บานสายตรีพัฒนา ๓  หมูที่ 10   
  11) บานสายตรีพัฒนา ๔  หมูที่ 11 
                     ๑๒) บานสายตรี ๘ ใต      หมูที่ ๑๒ 
                     ๑๓) บานสายตรี ๕          หมูที่ ๑๓ 
ตําบลบึงเจริญมีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย โดยมีลําหวยเสวเปนแนวเขต และติดตอกับ   
ตําบลบานกรวด  อําเภอบานกรวด  โดยมีถนน  รพช. บร. 12008  เปนแนวเขต 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับพื้นที่ของตําบลปราสาท  โดยมีลําหวยเมฆาเปนแนวเขต 
  ทิศใต  ติดตอประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  โดยมีเขาบรรทัด เปนแนวเขต 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลหนองไมงาม  ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มีถนนรพช.  บร  
12008 เปนแนวเขตและทิศตะวันตกเฉียงใตมีลําหวยสูบเปนแนวเขต 
      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ตําบลบึงเจริญอยูในระดับความสูงจากน้าํทะเล  ตั้งแต  250-530  เมตร  พื้นที่ประกอบดวยภูเขาท่ี      
เนินเขา  ซึ่งอยูทางทิศใต  เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรพื้นที่จะลาดเทสูทางทิศเหนือเปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับ
การทํานา  โดยสรุปสภาพพื้นที่ตําบลบึงเจริญแบงได  3  ลักษณะคือ 
  - ลักษณะพื้นที่เปนภูเขา  อยูทางทิศใตติดตอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  ระดับความสูง  
400-530  เมตร  พื้นที่ทั้งหมดอยูในเขตปาสงวน / เขตอุทยานแหงชาติ 

- ลักษณะพื้นที่เปนที่ดอน  อยูบริเวณตอนกลางของตําบลมีความลาดชันเล็กนอยเหมาะสําหรับ
ทําการเกษตร  แตพื้นที่ตอนใตสวนใหญ  อยูในเขตปาสงวน / เขตอุทยานแหงชาติ 

- ลักษณะพื้นที่ราบลุม  อยูบริเวณตอนเหนือเหมาะสําหรับการทํานา 
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  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      ตาํบลบึงเจริญจัดอยูในพื้นที่ท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoon 
climate) ซึ่งแบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูฝนโดยปกติจะเริ่มตั้งแตเดอืนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก สวนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาว
เย็นและความแหงแลงมา สําหรับฤดูรอนจะเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งจะมีอากาศรอนอบอาว 
      1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  คอนขางจะมีความอุดมสมบูรณของดิน บางบริเวณก็
ยังมขีอจํากัดของดินที่เปนปญหาตอการเพาะปลูกอีกหลายประการ ซึ่งถาเกษตรกรขาดความเอาใจใสบาํรุงรกัษา 
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินจะทําใหดนิมีแนวโนมเสื่อมโทรม  
      1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
      มีแหลงน้ําในตําบลซึ่งประกอบไปดวยแหลงนํ้า 2 ลักษณะคือแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงนํ้าที่
จัดสรางข้ึน โดยมีแหลงน้ําที่จัดสรางขึ้นที่สําคัญไดแก เข่ือนเมฆาและเข่ือนหวยตาเขียว สวนแหลงนํ้าธรรมชาติที่
สําคัญ ไดแก หวยเมฆา หวยตาเขียว หวยเสว 
      1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
      เนื้อท่ีปาไมของตําบลบึงเจริญสวนใหญประกอบไปดวยปาผลัดใบสมบูรณ ซึ่งสวนใหญเปนเขตพื้นที่ปา
อนุรักษอุทยานแหงชาติตาพระยา พ้ืนที่ปาไมในพื้นที่เหลืออยูนอยมากเน่ืองจากการบุกรุกของราษฎรที่ขาดแคลนที่
ทํากิน ทําใหมีการเขาไปทําประโยชนในการเกษตรจึงเปนเหตุใหปาถูกทําลาย  
2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
     เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดจัดตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลบึงเจริญ เปนเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 มีพื้นที่การปกครอง จํานวน ๑๓ หมูบาน ประกอบดวย 
  หมูที่ ๑ บานบึงเจริญ นายคําภา  สาเกตุ กํานันตําบลบึงเจริญ 
  หมูที่ 2 บานบึงเกา นายพนม  กุยรัมย ผูใหญบาน 
  หมูที่ 3 บานสายตรี 6 เหนือ นายทวี  มหาวัน ผูใหญบาน 
  หมูที่ 4 บานสายตรี 7 นายทวี  ปกคําไทย ผูใหญบาน 
  หมูที่ 5 บานหนองปรือ นายจําป  แสงสขุสวาง   ผูใหญบาน 
  หมูที่ 6 บานสายตรี 4 เหนือ นายสรวิชญ โชรัมย   ผูใหญบาน 
  หมูที่ 7 บานสายตรี 4 ใต นางฉาย  เทยลอร ผูใหญบาน 
  หมูที่ 8 บานสายตรีพัฒนา 1 นายปรีชา  แหมไทสง ผูใหญบาน 
  หมูที่ 9 บานสายตรีพัฒนา 2 นายบุญยืน  วรพุฒ ผูใหญบาน 
  หมูที่ 10 บานสายตรีพัฒนา 3 นายมังกร  จีนเกา ผูใหญบาน 
  หมูที่ ๑1 บานสายตรีพัฒนา 4 นายประถวน ทองประโคน ผูใหญบาน 
  หมูที่ ๑2 บานสายตรี 8 ใต นายสุทะ  รอไทสง ผูใหญบาน 
    หมูที่ 13 บานสายตรี 5    นายบัวลา  เหมลา ผูใหญบาน 
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 2.2 การเลือกต้ัง 
      เทศบาลตําบลบึงเจริญ แบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต ดังนี้ 
 เขต ๑ 
  หมูที่ ๑ บานบึงเจริญ  
  หมูที่ 4 บานสายตรี 7  
  หมูที่ 5 บานหนองปรือ  
  หมูที่ 8 บานสายตรีพัฒนา 1  
  หมูที่ ๑1 บานสายตรีพัฒนา 4  
  หมูที่ ๑2 บานสายตรี 8 ใต  
 เขต 2 
  หมูที่ 2 บานบึงเกา  
  หมูที่ 3 บานสายตรี 6 เหนือ  
  หมูที่ 6 บานสายตรี 4 เหนือ  
  หมูที่ 7 บานสายตรี 4 ใต  
  หมูที่ 9 บานสายตรีพัฒนา 2  
  หมูที่ 10 บานสายตรีพัฒนา 3  
    หมูที่ 13 บานสายตรี 5     
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
   

หมู บาน ประชากร รวม จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

1 บานบึงเจริญ 481 504 985 267 
2 บานบึงเกา 243 208 451 114 
3 บานสายตรี 6 เหนือ 173 171 344 106 
4 บานสายตรี 7 189 204 393 126 
5 บานหนองปรือ 269 258 527 142 
6 บานสายตรี 4 เหนือ 307 274 581 163 
7 บานสายตรี 4 ใต 436 444 880 281 
8 บานสายตรีพัฒนา 1 352 334 686 203 
9 บานสายตรีพัฒนา 2 242 232 474 144 

10 บานสายตรีพัฒนา 3 188 183 371 86 
11 บานสายตรีพัฒนา 4 149 161 310 91 
12 บานสายตรี 8 ใต  321 285 606 172 
13 บานสายตรี 5 182 214 396 142 

 รวม 3,532 3,472 7,004 2,037 
                                                                         ขอมูล ณ เดอืนกุมภาพันธ 2562 
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 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

กลุมอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป 47 36 83 
1 – 10 ป 491 426 110 

11 – 20 ป 535 492 1,027 
21 – 30 ป 521 544 1,065 
31 – 40 ป 532 529 1,061 
41 – 50 ป 597 582 1,179 
51 – 60 ป 420 403 823 
61 – 70 ป 227 249 476 
71 – 80 ป 100 139 239 
81 – 90 ป 43 52 95 

91 – 100 ป 4 8 12 
มากกวา 100 ป 0 0 0 

     ขอมลู ณ เดือนกุมภาพันธ 2562 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
                4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา รวมท้ังสิ้น จํานวน 4 แหง ไดแก 
  1) โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 3 เปนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 6 
บานสายตรี 4 เหนือ        
  2) โรงเรียนบานตัวอยาง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 11  
บานสายตรีพัฒนา 4                 
  3) โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 7 เปนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 4 
บานสายตรี 7               
  4) โรงเรียนบานบึงเกา เปนโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ หมู 2 บานบึงเกา              
        4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 1 แหง ไดแก 
  1) ศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตั้งอยูหมูท่ี 9 ในเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
 

 4.2 สาธารณสุข 
       ในพื้นที่ตําบลบึงเจริญมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล 2 แหง ดังน้ี 
  1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายตรี 4 ตั้งอยูบานสายตรี 4 หมูท่ี 7  
  2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบึงเจริญ ตั้งอยูบานบึงเจริญ หมูท่ี 1  

       4.3 อาชญากรรม 
  ตําบลบึงเจริญอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรบานกรวด ประกอบกับแตละหมูบาน                     
มีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสาร
ใหกับทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยูในระดับนอย  
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  4.4 ยาเสพติด 
  ตําบลบึงเจริญประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง ทําใหมีความจําเปนตองจาง
แรงงานจากตางพื้นท่ีเขามาอยูในพื้นท่ีประชากรจึงมีความหลากหลายเขามาอยูอาศัยสงผลใหมีปญหายาเสพติด
แพรระบาดเขามาในพื้นที่พอสมควร ประกอบกับวัยรุนสวนใหญมีการวางงานเกิดการมั่วสุมเปนกลุมๆจึงมีปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ แตเนื่องจากพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรบานกรวดคอยสอดสองดูแลและหา
เบาะแสผูกระทําผิดอยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน 
คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลง
ตามลําดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลได ดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดํ าเนินการจายเบี้ยยังชีพให กับผูสูงอายุ ผูพิการ                  
และผูปวยเอดส และมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สําหรับฝกอาชีพใหกับผูสูงอายุ  ซึ่งมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 5 คน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
      มีถนนที่ใชในการคมนาคมขนสงและสัญจรไปมาในเขตตําบลบึงเจริญ ดังนี้ 
  1) ถนนทางหลวงแผนดินสาย 224 ละหานทราย – กาบเชงิ  
  2) ถนน รพช.สาย บร 12008 บานกรวด – บึงเจริญ – หนองไมงาม 
  3) ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบึงเจริญ    

ถนนลาดยาง  11 สาย    
ถนนคอนกรีต  39 สาย    
ถนนหินคลุก    6 สาย    
ถนนลูกรัง  15 สาย    
ถนนดิน     5 สาย    

 
 5.2 การไฟฟา 
       ประชาชนตาํบลบึงเจริญมีไฟฟาใชครอบคลุม ทั่วถึงทุกหมูบาน อยูในความรับผิดชอบและการดูแล
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานกรวด เทศบาลตําบลบึงเจริญมีการวางสายดับ ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ
ปรับปรุง บํารุงซอมแซมและติดตั้งโคมไฟภายในหมูบานทั้ง 13 หมู  
 5.3 การประปา 
       ระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปาครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล ประชาชนสามารถใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคไดอยางทั่วถึง โดยมีทั้งประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบาน 

5.4 โทรศัพท 
      ไมมีตูโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ี มีการสื่อสารที่สําคัญ ไดแก ทางโทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ประชาชนสวนใหญใชโทรศพัทเคลื่อนที่ และมีเครอืขายของโทรศพัทเคลื่อนที่ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน AIS, 
DTAC, TRUE ซึ่งประชาชนสามารถติดตอสื่อสารผานโทรศพัทเคลื่อนที่ไดรวดเร็วและสะดวกสบาย 
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 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
       การขนสงเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑในพื้นท่ีตําบลบึงเจรญิมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยไดรับ
การบริการจากท่ีทําการไปรษณียอําเภอบานกรวดทุกวัน ยกเวนวันอาทิตย โดยมีพนักงานไปรษณยีประจําตาํบล 
บึงเจริญ จํานวน 1 คน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
       เทศบาลตําบลบึงเจริญมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 27,285 ไร ประชาชนตําบลบงึเจริญสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชนปลูกยางพารา มันสาํปะหลัง ออย ปลูกขาวและพื้นที่การเกษตรสวนใหญจะเปน
สวนยางพารา  
 6.2 การประมง 
       เน่ืองจากพื้นที่ตําบลบึงเจริญสวนใหญเปนพื้นท่ีการเกษตร มีแหลงน้ํานอยใหญหลายแหงแตยังไมถึง
ขั้นที่จะทําการประมงเปนอาชพีได จึงเปนการดักตาขาย ทอดแห ตกเบ็ด ตามวิถีพื้นบานเพื่อบริโภคในครวัเรือน
เปนหลัก      
 6.3 การปศุสัตว 
       การปศุสัตวในพื้นที่ตําบลบึงเจริญมีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมทํางานควบคูกับปศุสัตวอําเภอ
บานกรวด  
 
 6.4 การบริการ 
    1) ประเภทการบริการภาครฐั   
ลําดับ สวนราชการ ประเภทการบริการ 

1 เทศบาลตําบลบึงเจริญ 1. บรกิารอินเตอร WIFI ฟรี 
2. บรกิารใหคําปรึกษา เก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมายและ 
    ใหคําแนะนําตางๆ 
3. บรกิารรถกูชีพกูภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
4. บรกิารอํานวยความสะดวกดานการจราจรจุดเสี่ยง เชน 
เขตชุมชน ทางขาม ทางเขาโรงเรียน บริการชวงเทศกาล 
5. บรกิารศนูยขอมูลขาวสาร 

 
 6.5 การทองเที่ยว 
       ในตําบลบึงเจริญมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นท่ี ประกอบดวย 

1) เข่ือนเมฆา ตั้งอยูในพื้นท่ี หมูท่ี 7 บานสายตรี 4 ใต เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน  
2) ผึ้งรอยรัง ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 10 บานสายตรีพัฒนา 3 ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ําผึ้งเดือนหา ซึ่งเปนผึ้งท่ีมา

ทํารังตามธรรมชาติและในเดอืนหานั้นจะมีรังผึ้งมากกวา 100 รังจึงเปนที่มาของชื่อสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ 
3) พิพิธภัณฑยุคกอนประวัติศาสตรวัดปาพระสบาย ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 4 บานสายตรี 7 ซึ่งเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเนื่องจากมีวัตถุโบราณยุคกอนประวัติศาสตรจาํนวนมากถูกคนพบที่วัดปาพระสบาย 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
       ในตําบลบึงเจริญมีโรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง ดังน้ี 

1) โรงงานไทยฮัว้ยางพาราจํากัด มหาชน ตั้งอยูหมูท่ี 4 บานสายตร ี7 
2) โรงงานโภคทรัพยรับเบอร ตั้งอยูหมูท่ี 1 บานบึงเจริญ  

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
    การพาณิชย 
  -  สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จํานวน  4   แหง  (ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 1,3,7,13) 
  -  สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จํานวน ๑2 แหง  ตั้งอยูหมูที่ 1 (2แหง) หมูที่ 3 (2แหง) 
หมูที่ 4 (2แหง) หมูท่ี 5 (1แหง) หมูที่ 6 (2 แหง) หมูที่ 13 (3 แหง) 
 -  ตลาดนัด จํานวน 3 แหง (อยูในพ้ืนท่ีหมูที่ 1,3,9) 
 - โรงแรมหรือรีสอรท จํานวน 3 แหง (อยูในพื้นที่หมูที่ 1 หมู 7 และหมูที่ 9) 
  กลุมอาชีพ 
 - กลุมไมกวาดทอง 
 - กลุมผึ้งรอยรัง 
 - กลุมทอผาไหม 

 6.8 แรงงาน 
       เน่ืองจากตําบลบึงเจริญเปนพื้นที่เกษตรกรรม แรงงานในพื้นท่ีจึงเปนแรงงานภาคการทําเกษตร     
สวนใหญ เชน แรงงานตัดออย กรีดยางพารา ขุดมัน การฉดียากําจัดศัตรูพืช และแรงงานในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมบางสวนเนื่องจากมีโรงงานอุสาหกรรมในพื้นท่ีตําบลบึงเจริญ 2 แหง
จึงทําใหเกิดการจางแรงงานภาคอุตสาหกรรมดวย 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
       ประชาชนตาํบลบึงเจริญมากกวารอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ โดยในพื้นท่ีมีศาสนาสถาน วัด หรือ
สํานักสงฆ จํานวน 12 แหง ดังนี้ 
  1) วัดบานบึงเจริญ  ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 1 บานบึงเจริญ 
  2) วัดบานบึงเกา  ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 2 บานบึงเกา 
  3) วัดสายตรี 5-6 ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 3 และ 13 บานสายตร ี5 และสายตรี 6 เหนือ 
  4) วัดปาพระสบาย ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 4 บานสายตรี 7 
  5) วัดบานหนองปรือ ตั้งอยูในพื้นท่ี หมูที่ 5 บานหนองปรือ 
  6) วัดสายตรี 4 เหนือ ตั้งอยูในพื้นท่ี หมูที่ 6 บานสายตรี 4 เหนือ 
  7) วัดปาสวนยาง ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 6 บานสายตรี 4 เหนือ 
  8) สาํนักสงฆสายตรี 4 ใต ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 7 บานสายตรี 4 ใต 
  9) วัดสายตรี 6  ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 8 บานสายตรีพัฒนา 1 
  10) สาํนักสงฆบานสายตรีพฒันา 2 ตั้งอยูในพื้นที่ หมูท่ี 9 บานสายตรีพัฒนา 2 
  11) วัดปาประดู ตั้งอยูในพื้นท่ี หมูที่ 10 บานสายตรีพัฒนา 3 
  12) วัดปาวนาราม ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 12 บานสายตรี 8 

 
 7.2 ประเพณีและงานประจาํป 
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       งานประเพณีและประจาํปที่มีการจัดงานในพื้นท่ีตําบลบึงเจริญ ไดแก 
  1) งานประเพณีตีผึ้งรอยรัง 15 ค่ํา เดือน 5 บานสายตรีพฒันา 3 หมูที่ 10  
 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
       ตําบลบึงเจริญมีประชาชนที่มีภูมิปญญามากมายหลายแขนง โดยแบงแยกเปนดานตางๆ  ดังนี้ 
  1) ทอเสื่อกก 
  2) วงดนตรีพื้นบาน 
                 สวนภาษาถิ่นประชาชนตาํบลบึงเจริญสวนใหญใชภาษาอีสาน ประมาณรอยละ 60 รองลงมา       
เปนภาษาเขมร และมีจาํนวนเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ใชภาษาสวย 
 7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       ของท่ีระลึกของตําบลบึงเจริญที่ขึ้นชื่อก็คือน้ําผึ้งเดือนหาจากผึ้งรอยรังเปนสินคาจากบานสายตรี
พัฒนา 3 หมูที่ 10  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ํา 
                มีแหลงน้ําประกอบไปดวยแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางข้ึน โดยเฉพาะแหลงน้ําที่สรางขึ้นที่
สําคัญคือ เขื่อนเมฆาและเขื่อนหวยตาเขียว สวนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสาํคญั ไดแก หวยตาเขียว ลาํหวยเมฆา    
หวยตาอยู  
 8.2 ปาไม 
       พื้นที่ปาไม มีเนื้อที่ประมาณ รอยละ 16 ของเนื้อที่ตําบลซึ่งสวนใหญประกอบไปดวย ปาดิบชื้น ซึ่ง
เปนเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา แปลงท่ี 5 อําเภอบานกรวด โดยไดมีการจาํแนกเขตการใชประโยชนทรพัยากร
และที่ดินปาไมสงวนแหงชาติ  โดยมอบ ส.ป.ก. 4-01 แลวทั้งหมด 
 8.3 ภูเขา 
       ในพื้นที่ตําบลบึงเจริญมีเทือกเขาบรรทัดเย็นเปนแนวกั้นเขตชายแดนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีตําบลบึงเจริญไมวาจะเปน ดิน น้ํา ปาไม สภาพภูมิอากาศโดยรวม  
อุดมสมบูรณดี ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดาํเนนิชีวิตไดตามแบบวิถีชาวบาน 
 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  
5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทกุระดับ  
6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศและกองทัพ  
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7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา  

8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น  
 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริม

การคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลาง
การคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  

2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรให
เขมแข็งและย่ังยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกร รายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียว ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพ  

3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก  พัฒนาทักษะและองคความรูของ
ผูประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนา 
คลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  

5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศใน

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริม
ความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและสรางความสมดุล
ของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของ
ไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปด
การคาเสร ีและสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ และสาธารณชนไทย  

 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน 
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพฒันาเริ่ม

ต้ังแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  
2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  
3) การสรางเสริมใหคนมีสขุภาวะที่ดี  
4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง       

ของชุมชน  
5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบรหิาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  
3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม  

 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
3) การปรับปรงุบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  
4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
5) การพัฒนาระบบบริหารจดัการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ

สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากร
ท่ีมีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

             การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยที่จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี๑๒ โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากร
ท้ังหมดในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมาสงผลใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ําเนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงานความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี
และปญหาการบริหารจัดการจึงเปนขอจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยทั้งนี้
เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบวายังมีปญหาในแตละชวงวัยและสงผลกระทบตอเน่ืองถึงกันตลอดชวงชีวิตตั้งแต
พัฒนาการไมสมวัยในเดก็ปฐมวัยผลลัพธทางการศึกษาของเดก็วัยเรียนคอนขางต่ําการพัฒนาความรูและทักษะของ
แรงงานไมตรงกับตลาดงานขณะที่ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้นครอบครัวมีรูปแบบที่
หลากหลายและเปราะบางสูง สงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพประกอบกับการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัลในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมสงผลตอวิกฤตคานิยมทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตการพัฒนา
ในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยที่
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ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมองทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิตเพื่อใหเติบโตอยางมี
คุณภาพควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย        
มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมมีทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว          
ท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูงอีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
1.วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.3 เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต 
1.4 เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 
 

2. เปาหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปาหมายการพัฒนา 
2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
2.1.2  คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มข้ึน 
2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรยีนรูดวย 

                 ตนเองอยางตอเนื่อง 
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบัน

         ครอบครัวสถาบันการศกึษาสถาบันทางศาสนาชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชน 
 2.2 ตัวช้ีวัด 
เปาหมายที่ ๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ๑๓ปขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม 

                        จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
เปาหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ๙๐ 
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ๓ เด็กรอยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงานและมีทกัษะทาง 

               การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๔ ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ๓๐ตอป 
ตัวชี้วัด ๕ ผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๖ การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพิ่มข้ึน 
๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทาและรายไดที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัด ๗ การมีงานทาของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมขึ้น 
เปาหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 

          เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐ 
ตัวชี้วัด ๓.๒ การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ๓.๓ การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ๘๕ 
ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. 

                          เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ๒๐ตอป 
เปาหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปมีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา ๑๘ คนตอประชากรแสนคน 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ความผิดปกติทางอารมณของตอประชากรลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๔ การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๕ รายจายรวมดานสุขภาพภาครัฐไมเกินรอยละ ๒๐ ของรายจายภาครัฐ 
ตัวชี้วัด ๔.๖ ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานที่มสีภาพแวดลอมที่เหมาะสมเปนรอยละ ๒๐ 
 

เปาหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ   
สถาบันครอบครวัสถาบันการศกึษาสถาบันทางศาสนาชุมชนส่ือมวลชนและภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครวัอบอุนอยูในระดับดขีึ้น 
ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจที่เปนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

๓ แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมคีณุคา 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๓.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคาํนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครฐั 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๓.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การพัฒนาในชวงที่ผานมาทาใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดานทั้งการสรางความมั่นคงดาน
อาชีพและรายไดที่ทาใหจํานวนคนยากจนลดลงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้นอยางไรก็ดี
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชาและยังเปนปญหาทาทายในหลาย
ดานทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากรความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครฐัโดยเฉพาะใน
พื้นที่หางไกลและในกลุมผูดอยโอกาสท่ีไดรับบริการที่คุณภาพต่ํากวารวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพื้นที่หางไกลนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการที่
อาจจะสงผลใหความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงข้ึนไดอาทิการเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซึ่งจํานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงภาระพึ่งพิงตอวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุทาใหมีขอจํากัดใน
การออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออมซึ่งอาจกลายเปนผูสูง
วัยท่ียากจนในอนาคตไดนอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชนตอผูที่สามารถเขาถึงซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมที่มีทักษะสูงทาใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นและท้ิงหางจากผูท่ีขาดทักษะและไมสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีไดขณะท่ีเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาใหผูท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษาความรูและบริการ
สาธารณสุขไดเปนตนซึ่งเปนประเด็นทาทายที่ตองเรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี๑๒เพื่อไมใหปญหาความเหลื่อมล้ําเปนขอจํากัดตอการพัฒนาไปสูความเปนประเทศที่มีรายไดสูงการสราง
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ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในชวง๕ปตอจากนี้ไปยังตองดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให
ท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุขรวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆตอเนื่อง
จากที่ไดผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบาย
แรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึนและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพรายไดและใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิต
ภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ๔๐รายไดต่ําสุดผูดอยโอกาสสตรีและผูสูงอายุอาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดยอมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึง
เงินทุนเพ่ือสรางอาชีพและการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรมเปนตนและใน
ขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ๔๐ท่ีมีรายไดต่ําสุด 
๑.๒ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง 
๑.๓ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมายท่ี ๑ ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน

และแกไขปญหาความยากจน 
ตัวชี้วัด ๑.๑ รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดเพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ 

๑๕ ตอป 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ ๐.๔๑ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
 

เปาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับรอยละ๙๐โดยไมมี

ความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่ 
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ มี

จํานวนเพ่ิมขึ้นและความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่และภูมิภาคลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา ๔๐) ตอกําลัง

แรงงานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพื้นที่ลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๕ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มข้ึน 
 

เปาหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพ่ิมขึ้นในทุกภาค 
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลคาสินคาชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

๓. แนวทางการพฒันา 
๓.๑ การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social 
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Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรมและการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายไดโดย 

๓.๒ การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่ มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมายกฎระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรมเพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรฐัและทรัพยากรอยางเทาเทยีมกันสามารถพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคณุภาพชีวิตใหดีขึ้นโดย 

๓.๓ การเสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชมโดย 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒เศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงของการฟนตัวจากปญหาวิกฤตตางๆ    

การแขงขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศตางๆมุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถใน      
การแขงขันในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
ซบเซาและขอจํากัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา ๕ ปตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาของการฟนฟูเศรษฐกิจไทยให
กลับมาขยายตัวไดสูงขึ้นโดยการเรงการลงทุนในโวรงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสตามแผนท่ีวางไวและสราง
บรรยากาศการลงทุนที่จูงใจใหภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเปาหมายสําคัญและ
ขณะเดียวกัน ๕ ปตอจากนี้ไปก็เปนชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพื่อวางพื้นฐานใหสามารถพัฒนาตอ
ยอดใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงไดภายในป ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปโดยการใชนวัตกรรม
คุณภาพคนและการปรับปรุงดานกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเปนปจจัยนาในการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืนใหความสําคัญกับการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงินและดูแลวินัยทางการเงินการคลังควบคูไปกับการ
ดําเนินยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่เปนฐาน
รายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหมๆสําหรับอนาคตการขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒การพัฒนาและใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคนและความคิดสรางสรรคในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูไปกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการตอ
ยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิตัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจากนั้นก็ใหความสําคัญกับการใช
ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพการสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลวาอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจการผสมผสานภาคบริการเขากับการวาและการเตรียม
ความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้นการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ SMEs 
รวมทั้งการสรางสังคมผูประกอบการที่ผลิตไดขายเปนโดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค
อยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินวาและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกรวมทั้งการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถิ่นและแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนดังน้ี 
๑.๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพิ่มรายไดตอหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและรายไดใหม 



~ 16 ~ 
 

๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลังและการ
พัฒนาเครื่องมือทางการเงนิท่ีสนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรอุตสาหกรรมบริการและการวาการลงทุนดังน้ี 

๑.๒.๑ เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลวาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินวาและ
บริการ 

๑.๒.๒ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมที่สําคัญพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อใหฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายไดเกษตรกรมีความมั่นวง 

๑.๒.๓ เพื่อเรงผลักดันใหสินวาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขนและสรางรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมบนฐานของความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมๆในการปรับตัวสูเศรษฐกิจฐาน
บริการที่เขมแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการวาและการลงทุนใหสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผูประกอบการ 

๑.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
การผลิตและบริการการวาและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพื่อสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใหสนับสนุนบริการทาง
การเงนิในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย 
 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕ โดยมีรายไดตอหัวเปน๘,๒๐๐ ดอลลาร สรอ. 

ในป ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และสัดสวนรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลวาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเปนรอยละ ๑๙.๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ รายไดตอหัวและรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
เปาหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๑๐ และ ๗.๕ ตอป

ตามลําดับ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
เปาหมายที่ ๓ มูลวาและปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ๔.๐ 
ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลวาและปริมาณการสงออก 
เปาหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอปและ

ผลิตภาพการผลติของปจจัยแรงงานเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลติของปจจัยการผลิต 
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลติของปจจัยแรงงาน 
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เปาหมายที่ ๕ กรอบอัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูที่รอยละ๒.๕ ± ๑.๕ หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไมเกินรอยละ ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดนิสะพัดขาดดุลไมเกินรอยละ ๒ ตอ GDP 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟอ 
ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะ 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพดั 
เปาหมายที่ ๖ การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

ในการพัฒนาโวรงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ ๔๗,๐๐๐ ลานบาท 
ตัวชี้วัด ๖.๑ แหลงทุน PPP ในการพัฒนาโวรงการโวรงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
เปาหมายที่ ๗ ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น 
ตัวชี้วัด ๗.๑ จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผูประกอบการที่เขาขายตองเสียภาษีเพิ่มข้ึน 
เปาหมายที่ ๘ อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนข้ึนไปอยูใน

กลุม๑ใน๒๕ของประเทศแรกที่ไดรับการจัดอันดับทั้งหมด 
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
๒.๒ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
เปาหมายที่ ๑ ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบรกิาร (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา

รอยละ๓, ๔.๕ และ ๖ ตอปตามลําดับ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 
เปาหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน ๕๙,๔๖๐ บาทตอครัวเรือนในป

๒๕๖๔ และพื้นที่การทาเกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึนเปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไรในป ๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ตัวชี้วัด ๒.๒ จาํนวนพื้นที่การทาเกษตรกรรมย่ังยืน 
เปาหมายที่ ๓ มีพื้นที่ท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจํานวน๑๕พื้นท่ี 
ตัวชี้วัด ๓.๑ จํานวนพื้นที่ท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เปาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา๓ลานลานบาทและอันดับความสามารถใน

การแขงขันดานการทองเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไมต่ํากวาอันดับท่ี๓๐ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ รายไดจากการทองเที่ยว 
ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (TTCI) 
เปาหมายที่  ๕ สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ท้ังประเทศเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ทั้งประเทศ 
เปาหมายที่ ๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานการเงินประกอบดวย (๑) ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถ

ในการแขงขันในภาคการเงิน (๒) เพิ่มคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก            
(๓) ลดสัดสวนการกูเงินนอกระบบใหเหลือไมเกินรอยละ ๒ และ (๔) เพิ่มปริมาณการใชบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสเปน ๒๐๐ ครั้ง/ป/คน 

ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการเงิน 
ตัวชี้วัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทย 
ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดสวนการกูเงินนอกระบบ 
ตัวชี้วัด ๖.๔ ปริมาณการใชบริการชาํระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส 

 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 
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ทางเศรษฐกิจจําเปนตองเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงขึ้นโดยไมสรางแรงกดดันให 
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพดัเกิดภาวะเงินเฟอและแรงกดดันตอภาระการคลังที่มากเกินควรมีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลวาระหวางภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการวาการลงทุน 
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศสรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชมุชนอยางทั่วถึง 
อันจะนามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเตบิโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกาลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษา

ฐานการผลิตและใหบริการรวมทั้งการดํารงชีพที่ย่ังยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องพื้นที่ปาไมลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคามทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต
เกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนจากการเขาถึงและการจัดสรรการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเปนธรรมรวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมืองสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแลงซึ่งสงผล
กระทบตอภาคเศรษฐกิจและหวงโซการผลิตภายในประเทศและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเขมขนทาใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคาขณะท่ีวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ซึ่งเปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ป ขางหนา(ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะสงผลกระทบตอแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก
การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการ
ผลิตและการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้นตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 
๑.๒ สรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรบัมือกับภัยพิบัติ 
 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด  
เปาหมายที่ ๑ การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ปาไมเปนรอยละ๔๐ ของพ้ืนที่

ประเทศแบงเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ ๒๕ และพื้นท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ ๑๕ พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก 
๑.๕๓ ลานไรเปน ๑.๕๘ ลานไรมีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและลดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนพื้นที่ปาไมของประเทศพื้นที่ปลูกและฟนฟูปาพื้นที่ปาชายเลน 
ตัวชี้วัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
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ตัวชี้วัด ๑.๓ จํานวนชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธุหรืออยูในภาวะถูกคุกคาม 
 

เปาหมายที่ ๒ สรางความมั่นคงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพบริหารจัดการ
น้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณนํ้าตนทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปละ ๓๕๐,๐๐๐ ไรควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิตและการบริโภคปองกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

ตัวชี้วัด ๒.๑ จํานวนหมูบานมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ตัวชี้วัด ๒.๒ แผนบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําของ ๒๕ ลุมน้ํา 
ตัวชี้วัด ๒.๓ พื้นที่ชลประทาน 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ตัวชี้วัด ๒.๕ ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
เปาหมายที่ ๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง

และน้ําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกวารอยละ ๓๐      
กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตองฟนฟูแหลงน้ําผิวดินใหมีคุณภาพในเกณฑดี
และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนาไปใชประโยชนสัดสวนของ
เสียอันตรายชุมชนที่ไดรบัการกาจัดและสัดสวนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง 

ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินที่อยูในเกณฑดี 
ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน 
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงภายในป ๒๕๖๓
ไมนอยกวารอยละ๗ของการปลอยในกรณีปกติมีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในดานตางๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด ๔.๑ รอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสง 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 
ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จําเปน

เชนการจัดการน้ําเกษตรสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด ๔.๔ กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนดานการเงนิเทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพ 
เปาหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
ตัวชี้ วัด ๕.๑ ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดต้ังเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด ๕.๓ จํานวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ 
๓.๑ การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปน

ธรรมใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการ
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ประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษเพื่อใชในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนดังนี้ 
 

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืนท้ังในมิติเชิง
ปริมาณและคุณภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยเฉพาะประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ีลุมน้ํา
เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรน้ําในทุกมิติโดยคํานึงถึงศักยภาพและขอจํากัด
ดานส่ิงแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนท่ีลุมน้ําดังน้ี 

๓.๓ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ําเสียและของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคสรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนโดยมีแนวทางดาํเนินงานดังนี้ 

๓.๔ สงเสริมการผลิตและการบรโิภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Thinking) ดังนี้ 

๓.๕ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและนาไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืนโดย 

๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สูความมั่งคั่งและยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอันเกิดจาก

กระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติทั้งภัยคุกคามภายนอกไดแกการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจ
ในภูมิภาคตางๆของโลกความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐอาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัย
คุกคามภายในประเทศไดแกสถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ
ของคนในชาติการสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอรในระยะ๕ปตอไปซึ่งเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความ
ม่ันคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะ
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในและปูองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ 

๑.๒ เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกาลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ความมั่นคงและมีศักยภาพในการปูองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 

๑.๓ เพื่อสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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๑.๔ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชนของชาติ 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน 

เปาหมาย ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีการลวงละเมิดสถาบัน 
เปาหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันทผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยาง

สันติประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด ๒.๑ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด ๒.๒ ผูเสียชวีิตจากความขัดแยงภายในประเทศ (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด ๒.๓ กิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปูองกันแกไขปญหาความมั่นคง 
เปาหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน

การศกึษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๓.๑ ความเสียหายและจํานวนการกอเหตุรายที่มีมูลเหตุจากความไมสงบ 
ตัวชี้วัด ๓.๒ รายไดครัวเรือนจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยและอัตราการวางงานในพื้นที่ ๓ จชต.  
ตัวชี้วัด ๓.๓ กิจกรรมสาธารณประโยชนที่ประชาชนทุกศาสนารวมดําเนินการ 
เปาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซยีนมิตรประเทศและนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆควบคูไปกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด ๔.๒ คดีท่ีเก่ียวของกับภัยคุกคามขามชาติ 
เปาหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหารมีอันดับความเสี่ยงจากการกอ

การรายต่ํากวาอันดับที่๒๐ของโลกและมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
ตัวชี้วัด ๕.๒ ความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการกอการราย (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF) 
ตัวชี้วัด ๕.๓ ความเสี่ยงตอการถูกคุกคามจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอรของ

โลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
เปาหมายท่ี ๖ จัดทําแผนงานที่เก่ียวของกับความมั่นคงที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอมตัวชี้วัดแผนงานที่เก่ียวของกับความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
จากปจจัยดังกลาวไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ โดยกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานความมั่นคงที่มีความจําเปนเรงดวนและมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและความมั่นคง
ของประเทศที่มีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสรางความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลกในระยะ ๕ ปไดแก 

๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๓.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
๓.๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคงเพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ

เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจสังคมและการปองกันภัยคกุคามขามชาติ 
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๓.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งประโยชนทางเศรษฐกิจสังคม
และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เก่ียวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ความออนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญประการหนึ่งมาอยางตอเนื่องท้ังในเรื่องความออนแอของการบริหารจัดการ
ของภาครัฐการขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหบรรลุเปาประสงคที่วางไวการ
ใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากลการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฏหมายการบริหารจัดการและ
การใหบริการของทองถ่ินที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสกระบวนการที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การตัดสินใจการใชงบประมาณยังไมเพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอํานวยความยุติธรรมได
อยางเสมอภาคและเปนธรรมรวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบท่ียังเปนปญหาสําคัญของประเทศในชวง๕ปตอจากนี้
ไปเปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังเพื่อใหเปนปจจัย
สนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายที่วางไวในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป ๒๕๗๗ ของการพัฒนาในดาน
ตางๆและระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยตองใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐ
อยางเปนรูปธรรมท้ังในดานระบบการบริหารงานและบุคคลากรในสวนการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใสมี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและประชาชนมีสวนรวมมีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลางภูมิภาคและทองถิ่น 

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและไดมาตรฐานสากล 
๑.๒ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน 

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปรงใสตรวจสอบได 
๑.๓ เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฏหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความ 

รวดเรว็และเปนธรรมแกประชาชน 
 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมายที่ ๑ ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศใหอยูในอันดับสองของอาเซียนเมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจจัดทาโดยธนาคารโลก 
ตัวชี้วัด ๑.๓ คาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจาป 
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เปาหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 
ตัวชี้วัด ๒.๒ ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่ ๓ เพิ่ม

คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ๕๐เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตัวชี้วัดระดับคะแนน
ของดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 

เปาหมายที่ ๔ ลดจํานวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผดิพลาดตัวชี้วัดจาํนวนคดีท่ีมีการผิดพลาดหรือ
รื้อฟนใหมซึ่งรฐัไดชดเชยความเสียหาย 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใสทันสมัย
คลองตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคาสามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมี
คุณภาพขาราชการมีคุณภาพประสิทธิภาพและความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความ
ทันสมัยราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลงและราชการบริหารสวนทองถ่ินมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่
รับผิดชอบโดย 

๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเวลาเกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํามีกลไก
และชองทางใหประชาชนและภาคเอกชนเขาถึงขอมูลสามารถตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานงบประมาณและ
การคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งข้ึนโดย 

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากลเพื่อใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรับบริการที่มคีณุภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาลดการพึ่งพิงงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความคลองตัวพึ่งตนเองทางการคลังไดในระยะยาวและสามารถจัดบริการ
สาธารณะข้ันพื้นฐานแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้นโดย 

๓.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหสังคมไทยมีวินัยโปรงใสและยุติธรรม
รวมทั้งสรางความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนพรอมท้ัง
เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริตโดย 

๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาคผูมีสวนไดสวนเสียมี
ความมั่นใจยอมรับและปฏิบัติตามกติกาเอ้ือตอภารกิจภาครัฐการลงทุนและดําเนินธุรกิจภาคเอกชนดึงดูดการ
ลงทุนจากตางประเทศลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มคณุภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกตองรวดเร็วโปรงใสและเปนธรรมตามหลักนิติธรรม
และลดปรมิาณผูกระทาผิดในที่ควบคุมโดย 
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ยุทธศาสตรที่ ๗ การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
การพัฒนาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน

เศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพื้นที่รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางไรก็ตามที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาความ
ตอเนื่องในการดําเนินการและปญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลทาใหมีขอจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๑๒จะมุงเนนการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคมสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอยางเปนระบบโดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตางๆการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประ
สิทฺธิภาพการดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐานและการคุมครองผูบริโภคการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศและการพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกส
และหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในตางประเทศ 

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวมนาคมขนสงและการคารวมทั้งมีกลไก

กากับดูแลการประกอบกิจการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศจากการพัฒนาโครงขายการขนสงและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 

๑.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาดานพลังงาน 

๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึงทั้งประเทศใน
ราคาที่เหมาะสมเปนธรรมและสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหมและนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทาง       
ไซเบอรใหมีความมั่นคงและคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 

๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานนํ้าประปาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหารจัดการการประกอบ
กิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 

๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดการนาเขาจาก
ตางประเทศและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวมมีเปาหมายลดความเขมการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยูที่๑๒.๘๓พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาทในป ๒๕๖๔ รวมทั้งมี
เปาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยเปนรอยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป 
๒๕๖๔ โดยในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาจะลดใหต่ํากวารอยละ๗ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
เปาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมขนสงมีเปาหมายเพิ่มปริมาณการขนสง

สินคาทางรางจากรอยละ๒เปนไมนอยกวารอยละ ๔ และปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้าเพิ่มข้ึนจากรอยละ๑๕เปน
ไมนอยกวารอยละ ๑๙ มีปริมาณผูใชระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพิ่มขึ้นจากรอยละ๕เปนไมนอยกวารอยละ ๓๐ และทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศ
ยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรบัปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน ๑๐๐ และ ๔๒ ลานคนตอปตามลําดับ 
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ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางและทางน้ําตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมด
ภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนของผูใชระบบขนสงสาธารณะ (รถไฟฟาเรือรถไฟรถโดยสารสาธารณะรถตูโดยสาร
และรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT)) ตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตัวชี้วัด๒.๓
ความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารโดยรวมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิทาอากาศยานดอนเมืองและ   
ทาอากาศยานภูมิภาค 

เปาหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและ
ประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการคาอยูในอันดับดีขึ้นภายในป ๒๕๖๔ และบุคลากรดานโลจิสติกส
ไดรับการพัฒนาใหมีผลิตภาพสูงขึ้นรวมท้ังมีปริมาณการขนสงสินคาผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนสําคัญที่
เชื่อมตอกับโครงขายทางเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและประสิทธิภาพการอํานวยความ
สะดวกทางการคา 

ตัวชี้วัด ๓.๒ สัดสวนรายไดของธุรกิจโลจิสติกสตอจํานวนบคุลากรดานโลจิสติกส 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนท่ีสําคัญ 

เ ปาหมายท่ี ๔ การพัฒนาดานพลังงานมีเปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงานข้ันสุดทายเปนรอยละ ๑๗.๓๔ ในป ๒๕๖๔ และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาใหเหลือ   
รอยละ ๔๗ ในป ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย 
ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 
เปาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีเปาหมายที่จะขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหได    

รอยละ ๘๕ข องหมูบานทั่วประเทศและมีผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้นจํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ราย
รวมท้ังหนวยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลนอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของหนวยงานภาครัฐท้ังหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness 
Index: NRI) 

ตัวชี้วัด ๕.๒ จํานวนหมูบานที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง 
ตัวชี้วัด ๕.๓ จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
ตัวชี้วัด ๕.๔ จํานวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรท่ีเกิดขึ้นในประเทศเปาหมายท่ี๖การพัฒนา

ดานสาธารณูปการ (นํ้าประปา) มีเปาหมายขยายกาลังการผลิตนํ้าประปาและกระจายโครงขายการใหบริการ
น้ําประปาครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตนครหลวงรอยละ๑๐๐ ภายในป ๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให
ครอบคลุมรอยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯและจัดหาน้ําสะอาดหรือกอสรางระบบประปาหมูบานใหครอบคลุมทุก
หมูบานเมื่อสิ้นสุดแผนฯลดอัตราน้ําสูญเสียระบบสงและจําหนายน้ําในเขตนครหลวงใหมีความสูญเสียนอยกวารอย
ละ๒๐และเขตภูมิภาค/เทศบาลใหมีความสูญเสียนอยกวารอยละ ๒๕ ภายในป ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองคกร
กากับดูแลกิจการประปาที่เปนเอกภาพและมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมใหแลวเสรจ็ภายในป
๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด ๖.๑ สัดสวนประชากรท่ีไดรับบริการน้ําประปาที่เพิม่ใหมตอประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัด ๖.๒ สัดสวนหมูบานท่ีไดรับบริการน้าํสะอาดเพ่ิมใหมตอจํานวนหมูบานทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด ๖.๓ รอยละของอัตราน้ําสูญเสียที่ลดลงไดและระดบัความสําเรจ็ตามแผนปฏิบัติการลดน้ําสูญเสีย 
ตัวชี้วัด ๖.๔ มีองคกรกากับดูแลการประกอบกิจการประปา 
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๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสตกิส 
๓.๔ การพัฒนาดานพลังงาน 
๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๓.๖ การพัฒนาระบบน้าํประปา 

 
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพฒันาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ปจจัยความไดเปรียบพื้นฐานท่ีมีอยูทั้งดานแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนาเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจาก
ตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองทาใหสวนแบงผลประโยชนทางดาน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในขั้นประยุกตและใชประโยชนยังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรมอีกทั้งความกาวหนาอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกโดยประเทศที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงอาทิเกาหลีใตสหรัฐอเมริกาญี่ปุนและสวีเดนลวนเปนตนแบบสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา
หากตองการเพิ่มศักยภาพของประเทศจาเปนตองปรับตัวเรียนรูและมุงสูการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะตอไปการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทยจาเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทยการยกระดับ
ศักยภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่เปนฐานเดิมและการตอยอดขยายฐานใหมดวยการพัฒนา
นวัตกรรมรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมผูสูงอายุ
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะสูงการพัฒนาหนวยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับ
สากลการดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมตางๆกฎหมายที่เก่ียวของ 
เพื่ออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากตางประเทศรวมทั้งทรัพยสินทาง
ปญญาขึ้นมารองรับเพื่อใหประเทศไทยไมอยูในสถานะเปนเพียงแคผูซื้อและผูรับถายทอดเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศแตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสําหรับกลุมการผลิต
และบริการเปาหมายดังนั้นเพื่อใหประเทศไทยพัฒนาเขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการกาวสูประเทศรายไดสูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลา๕ปจะตองใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร
ผลงานวิจัยและพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมรวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยทั้ง
การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการเพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันกาวหนาให

สนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 
๑.๒ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนาเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 
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๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปาหมาย 
เปาหมายที่ ๑ เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยี

จัดโดย IMD (International Institute of Management Development) ใหอยูในลําดับ ๑ ใน ๓๐ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรโดย IMD 
ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีโดย IMD 
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ๑.๕ของ GDP และมี

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน๗๐:๓๐โดยมีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบ
โครงสรางพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานเปน ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ คาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอ GDP 
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ 
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ :

งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน 
เปาหมายที่ ๓ เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน๒๕คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
ตัวชี้วัด ๓.๑ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของเกษตรกรราย

ยอยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนาไปใชในการสรางมูลคาการผลิตใหกับเกษตรกร

รายยอยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เปาหมายที่ ๕ เพิ่มจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการที่ผลิตไดเอง

ภายในประเทศ 
ตัวชี้วัด ๕.๑ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเองภายในประเทศ 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสงัคมโดย 
๓.๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๙ การพฒันาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมใหมคีวามเขมแข็งมากขึ้น 

และการขยายฐานใหมที่ใหความสําคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายที่
สําคัญซึ่งการตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พื้นที่การดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่
สําคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได
ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุนชวยลดแรงกดดัน
จากกระจุกตัวของการพัฒนาอยูในกรุงเทพฯและภาคกลางที่เปนผลจากการพัฒนาที่ผานมาและในขณะเดียวกันก็
เปนการชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทาใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุน
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ในโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสท่ีเปนโครงขายระหวางเมืองที่จะเปนระบบสมบูรณขึ้นเชนเดียวกับการ
ยกระดับคุณภาพและการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกทาใหมีโอกาสเปนเขตเศรษฐกิจชั้น
นาของอาเซียนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดดีนอกจากนั้นการเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานดังนั้นแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒นี้จึงมุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการใน
ประเด็นทาทายไดแกการสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดมิและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
ท่ีสรางรายไดสําหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรบัการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุลและการบริหารจัดการ
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 
๑.๒ เพื่อพัฒนาเมอืงศนูยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสาํหรับคนทุกกลุม 
๑.๓ เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 
๑.๔ เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาใน

พื้นท่ีอยางย่ังยืน 
๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายที่ ๑ ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาค 
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาค 
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคมตัวชี้วัด

เมืองศนูยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 
เปาหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้ วัด ๓.๑ คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไมเกินเกณฑ

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ 
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนรอยละ๒๐ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
๓.๒ การพัฒนาเมือง 
๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับจะเปนการ

ผลักดันขับเคลื่อนตอเน่ืองจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใตกรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยที่ในระยะเวลา ๕ ปตอจากนี้ไปจะมุงเนนการผลักดันใหความเชื่อมโยงดาน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหนามีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุดพื้นที่เชื่อมโยง
ระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังความรวมมือในการลดการใชมาตรการ
ท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBs) ในการกีดกันการคาการลงทุนระหวางกันควบคูไปกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพท่ีจะตองดําเนินการใหคืบหนาตามแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง
เครือขายภายในประเทศและการตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานและการเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปน
ประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกชวงเวลา๕ปตอจากนี้ไปมุงเนนการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่
เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศในขณะเดียวกันประเทศไทยตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสงเสริมให
ผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศทั้งในสวนที่จะทาใหเกิดการเชื่อมตอหวงโซมูลคาในอาเซียนที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและเพื่อขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ 
CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียนรวมทั้งการสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความ
รวมมือของอาเซียนกับกลุมประเทศนอกกลุมอาเซียนรวมถึงหุนสวนการพัฒนานอกภูมิภาคทั้งนี้ความเชื่อมโยงที่
สมบูรณและการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศไทยสามารถใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรให
เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค
ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ตองใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศในระดับที่เปนวงกวางข้ึนอาทิ 
กลุมความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : 
RCEP) ความรวมมือภายใตกรอบเอเปคและกลุมประเทศ๗๗เปนตนที่จะตองสนับสนุนการดําเนินงานตามขอ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆที่ประเทศไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับ
โลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคโดยใหความสําคัญกับความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคตางๆใหใกลชิดในทุก
ดานมากขึ้นและผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยสอดคลองกับมาตรฐานสากลและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
อาทิเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขอกําหนดปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2 emission) มาตรฐานดานการบินและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและแรงงานขามชาติ
เปนตนทั้งน้ียุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของไทยตองยึดหลักคิดเสรีเปดเสรีและเปดโอกาสโดยดําเนิน
นโยบายการคาและการลงทุนที่เสรีเปดกวางและเปนธรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการประกอบธุรกิจขณะที่
ประเทศไทยตองปรับตัวทั้งเชิงรับและเชิงรุกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
สงเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการแสวงหาตลาดใหมๆสงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรูภายใตกรอบความรวมมือตางๆอาทิการเปลี่ยนแปลง
และการปฏิรูปดานกฎระเบียบและการปฏิรูปภาครัฐและการปฏิรูปภาคบริการภายใตกรอบความรวมมือเศรษฐกิจ
เอเปคการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามมาตรฐานสากลมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีที่สุดดานการพัฒนาท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทุนมนุษยเปนตนทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาประเทศบรรลุเปาหมายการสราง
ความเปนเลิศทางการผลิตทั้งสนิคาและบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากโอกาสที่เกิดข้ึนจากการ
ดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางประเทศอยางเขมขนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนการที่ประเทศไทยจะใชความ
รวมมือระหวางประเทศใหเปนกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับ
อยางสรางสรรคนั้นในระยะ๕ปตอจากนี้ไปจะตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจนตอกลุมประเทศเพื่อนบานถึง
บทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศเพ่ือน
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บานตลอดจนควรปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางประเทศโดยเนนกลไกที่สรางสรรคและเปนธรรมทั้งน้ีกลไก
ดังกลาวอาจอยูในรูปของคณะทางานหรอืใชกลไกเดิมท่ีมีอยูแลวทางานทั้งในรูปของคณะกรรมการและองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการบูรณาการในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพื่อใหประเทศในภูมิภาค
ไดรับประโยชนจากความรวมมืออยางเปนธรรมและเปนการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนี้การปรบัตัวภายในประเทศ
ท่ีสําคัญ ๓ ประการที่เปนเงื่อนไขจาเปนคือ (๑) การกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทาง
การคาการลงทุนตอกลุมตางๆในสังคมอีกดวยเพื่อปองกันปญหาความเหลื่อมลาและไมเปนธรรมที่เกิดข้ึนจาก
นโยบายการคาการลงทุนเสรีและความรวมมือระหวางประเทศ (๒) การปรับกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศและการคาการลงทุนระหวางประเทศอยางมีบูรณาการบนพื้นฐานของ
การสรางความเขาใจรวมกันของหนวยงานไทยถึงเปาหมายและการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของประเทศ
และ (๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยใหมีความเปนสากลมีความจาเปนเปนอยางยิ่งทั้งดานความสามารถ
ทางภาษาการเสริมสรางศักยภาพและมีทัศนคติที่เปดกวางและมองไปในอนาคตสอดคลองกับเปาหมายความเปน
พลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกโดยประเทศไทยมีบทบาทนาในเวทีนานาชาติตามที่กําหนดภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนวระเบียง

เศรษฐกิจตางๆใหเกิดประโยชนอยางเต็มศกัยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
๑.๒ เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศและยกระดับใหประเทศเปนฐานการผลิตและ

การลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดน 
๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในกรอบความ

รวมมือตางๆรวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

 

๒. เปาหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เครือขายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
ตัวชี้วัด ๑ ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกสที่

ครอบคลุมทางบกทางรางทางน้ําทางอากาศภายในภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวกลดระยะเวลาและตนทุนในการ
ขนสง 

ตัวชี้วัด ๒ ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดานชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

๒.๒ ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑ ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนีการอานวย

ความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index) 
ตัวชี้วัด ๒ มูลคาสินคาขั้นกลางที่ผานดานชายแดนระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัด ๓ มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด ๔ มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
๒.๓ ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก
และเอเชียใต 

 
ตัวชี้วัด ๑ ปริมาณการขนสงสนิคาและบริการเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๒ มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
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ตัวชี้วัด ๓ มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด ๔ กฎหมายและระเบียบตางๆไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการผลิตการลงทุน

และบริการ 
๒.๔ ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสาํคัญทั้งในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด ๑ มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ตัวชี้วัด ๒ ความสาํเรจ็ของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด ๓ ความกาวหนาในการดาํเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ

ภูมิภาคภายใตแผนงานGMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และJDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความ
สะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกสทั้งนี้จะตองมีการกําหนดกรอบเวลารวมกันใหชัดเจนในการที่จะมีกฎระเบียบ
มารองรับเพื่อใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มที่จากการเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงในภูมิภาครวมทั้งชวย
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสูภูมิภาคและทองถิ่นจากการเชื่อมตอเปนแนวระเบียงเศรษฐกิจจาก
ภายนอกสูพื้นที่การพัฒนาภายในประเทศไทย 

๓.๒ พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่โดดเดนใน
ภูมิภาคท้ังการใหบริการทางการศึกษาบริการดานการเงินบริการดานสุขภาพบริการดานโลจิสติกสและการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งเปนฐานความรวมมือในเอเชียโดยอาศัยจุดเดนดานภูมิศาสตรที่ตั้งของประเทศไทย
ในการเปนศูนยกลางของความรวมมือและการเชื่อมตอหวงโซมูลคารวมกับประเทศเพื่อนบานและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซยีน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย 

๓.๓ การสงเสรมิการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทยเพื่อสราง
ผลตอบแทนจากเงนิทุนและองคความรูและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการท่ีไทยมีขีดความสามารถโดดเดน
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคาซึ่งเปนการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกที่จะใชประโยชน
จากเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังป๒๕๕๘ท่ีทาใหอาเซียนกลายเปนแหลงผลิตและตลาดเดียวกัน
รวมทั้งการใชประโยชนขอตกลง RCEP ในอนาคตที่เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเปนฐานใหมในการลงทุนและการ
สงออกของไทยการสนับสนุนใหผูประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการผลิตไดและคาขายเปนการพัฒนาความ
เปนสากลของบุคคลากรไทยการสรางนักการคาอัจฉริยะสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
การคาในภูมิภาค (Smart Traders) และการสงเสริมการคาท่ีขับเคลื่อนหรือนาโดยความตองการในตลาดโดย 

๓.๔ เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ัง
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมภิาคที่มีความเสมอภาคกันเพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจสงผลใหเกิดประโยชนรวมกันโดย
การผลักดันการใหความชวยเหลือทั้งดานการเงินเทคนิคและวิชาการแกประเทศเพื่อนบานและการขยายความ
รวมมือทางเศรษฐกิจโดยกําหนดรูปแบบความรวมมือในตลาดเปาหมายแตละประเภทโดยจะตองคํานึงถึง
ความสําคัญทางการคาตอประเทศไทยและระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๓.๕ การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคพีหุภาคีและตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาคเพ่ือสงเสริม
ความมั่นคงในอนุภูมิภาคภูมิภาคและในระดับโลกและความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมลาอยางยั่งยืน
รวมกันในทุกมิติโดย 

 
๓.๖ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศใหมีลักษณะเปนทีมไทย

แลนดเพื่อใหความรวมมือระหวางประเทศในดานตางๆมีลักษณะท่ีสอดคลองและสงเสริมกันและกันอันจะสงผลให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศรวมทั้งเสริมสรางองคความรูดานการตางประเทศและใหความรูความ
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เขาใจดานการตางประเทศตลอดจนผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตางๆและสาธารณชนไทย
รวมทั้งดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจความเชื่อม่ันและภาพลักษณที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ดานอ่ืนๆของประเทศไทย 

๓.๗ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อเปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลกเพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตางๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาคและประโยชนอ่ืนๆของประเทศทั้งในดานการคาความมั่นคงของ
อาหารและพลังงานโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไทยโอกาสในการเขาถึงตลาดเงินและตลาดทุนท่ีทันสมัย
และเปนทางเลือกของประเทศการสรางปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวมโดย 

๓.๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่องความ
อยูดีมีสุขของประชาชนทั้งความมั่นคงดานพลังงานดานอาหารดานสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
รูปแบบตางๆรวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบอาทิภัยจากการกอการรายภัยในโลกไซเบอรเปนตน 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
  1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

1) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม                
     และแปรรปู 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
กลยุทธที่ 2 สงเสรมิและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 
กลยุทธที่ 3 สงเสรมิการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม 
กลยุทธที่ 4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 5 สงเสรมิและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
กลยุทธที่ 7 สงเสรมิอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 
กลยุทธที่ 8 สงเสรมิกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 
กลยุทธที่ 9 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
กลยุทธที่ 10 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 
 

2) ประเด็นยุทธศาสตรการยกระดบัอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและฟนฟแูหลงทองเที่ยว 

   กลยุทธที่ 3 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
กลยุทธที่ 5 สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 

            กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการการทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
                          ยั่งยืน 

กลยุทธที่ 7 สงเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมและพฒันาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
กลยุทธที่ 1 สงเสรมิและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

            กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสตกิสที่จําเปน 
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  1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย 
   1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ  

     "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร
       ปลอดภัย " 

 

เปาประสงค 
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
 

         ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ 10) 
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา  (คน) 
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเท่ียว 
5. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน) 
6. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน (รอยละ 10) 
7. ผลผลิตออยโรงงานเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น (ตัน/ไร) 
8. จํานวนแปลงที่ไดรบัมาตรฐาน GAP (แปลง) 
9. จํานวนพื้นที่ผานการรับรองมาตรฐานอินทรีย (ไร) 
10. มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหมเพ่ิมข้ึน (รอยละ) 
11. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมนิตามเกณฑท่ีกําหนด (แหง) 
12. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูระบบการจัดการ 
     คุณภาพสินคา (ราย) 
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน    
     (มผช.) 
14. จํานวนแหลงนํ้า/พ้ืนท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน (แหง) 
15 จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร) 
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
18. จํานวนฟารมที่ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน 
19. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
 

กลยุทธ 
      1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว 
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเท่ียว 
8. สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร 
10. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร 
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11. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
12. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18. การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร 
19. การจัดการฐานขอมูล (ของด ีของเดน ของดัง) 
20 การจัดการมาตรฐานสินคาและบรกิาร 

                 

2)  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
                 "คนบุรรีัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 " 
 

   เปาประสงค 
   1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง  
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ (วัฒนธรรม)   

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรอืนยากจน ที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 
    เกณฑ จปฐ. 
2. รอยละของครัวเรอืนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน 
3. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
4. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ 
5. จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร 
6. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมและ 
    สามารถทําใหเกิดการจางงาน  
7. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA 
9. รอยละของการเขาเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
10. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อเตรียมความ 
     พรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย) 
11. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได  
     ลดรายจาย 
12. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน 
13. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
14. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ 
16. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน 
17. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
18. ระดับความสําเร็จในการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา 
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19. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
20. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
21. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ คิดเห็น 
     และรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน  
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น 

             

3)  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              " อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน” 

  

เปาประสงค 
1. ทรพัยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคณุภาพ 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรพัยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ 
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
9. รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสรมิใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรกัษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ํา 
     และในผืนปา 
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ 
14. จํานวนแหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 
15. จํานวนแหลงนํ้าเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ 
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี 
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
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5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

               

 4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ    
             “ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”  

  

เปาประสงค 
1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคขีองประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง 
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม 
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
6. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 
7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทนุแมของแผนดิน 
8. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม 
9. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพื่อนบาน 
11. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงตามแนวชายแดน 
12. ระดับความสําเร็จในการสนับสนนุสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
13. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
14. รอยละความสําเรจ็ในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน 
15. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัด 
16. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
17. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
18. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
20. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
21. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ 
22. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคณุภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี 
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กลยุทธ 
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด 
4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพื่อนบาน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ           
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคบัใชกฎหมายอยางเครงครดั 
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ 
16.  การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

5) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการ 
             "การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  
 

เปาประสงค 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็นยุทธศาสตร

     ของจังหวัดผานสื่อตางๆ 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ป 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร

     และงบประมาณทุกป    
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดานการเงิน/

     การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน) 
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

     จังหวัด  (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรบัปรุงคณุภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



~ 38 ~ 
 

1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เมืองนาอยูและคณุภาพชีวิตที่ดี 

เปาประสงค 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย 
๓. เด็กและเยาวชนไดรบัการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
๕. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรกัษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชวีิต ภูมิปญญา    

ทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหมีความยั่งยืน 
๗. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง               
กลยุทธ  

   ๑. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน 
๒. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเดก็ เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาสให

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนแลประชาชน 
๔. สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาแบบองครวม 
๕. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามยัที่

สมบูรณอยางยั่งยืน 
๗. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 
๘. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน 
๙. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๑๐. สงเสริมและพัฒนาผลิตสนิคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
๑๑. เสรมิสรางความมั่นคง ความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๑๒. สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม ฟนฟู และแกไขปญหายาเสพติด ปญหา

อาชญากรรม 
๑๓. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบ 
๑๕. อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๖. สงเสริมและสนับสนุนการอนรุักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
๑๗. เสรมิสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
ตัวช้ีวัด  
๑. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิตและการแกไขปญหาสังคม 
๒. ระดับความสาํเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน 
๓. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดกิารสังคม 
๔. ระดับความสาํเร็จของคณุภาพการศึกษาของเยาวชน 
๕. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดานสาธารณสุข 
๗. รอยละโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาและปรบัปรุง 
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๘. ระดับความสาํเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครวัเรือนยากจน ที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑ 
จปฐ. 

๙.ระดับความสําเร็จของการพฒันาทักษะดานอาชพีตางๆ 
๑๐. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจาํหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
๑๑. ระดับความสาํเรจ็ในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคขีองประชาชน

ภายในจังหวัด 
๑๒. ระดับความสาํเรจ็ในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ปญหา

อาชญากรรม 
๑๓. ระดับความสาํเรจ็ของกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลไดรับการจัดการมีจํานวนลดลง 
๑๕. ระดับความสาํเรจ็ของการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ พื้นที่ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
๑๖. ระดับความสาํเรจ็ของการอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณวีิถีชีวิตและ       

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๗. ระดับความสาํเรจ็ในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
      เปาประสงค 

๑. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
๒. ยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
๓. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
๕. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
๖. สงเสริมความเปนเลิศทางดานการกีฬาสูกีฬามาตรฐานโลก 
กลยุทธ  

   ๑. สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองที่มีความเปนอัตลักษณ 
๒. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเท่ียว 
๔. พัฒนาสินคาและบรกิารดานการทองเที่ยว 
๕. สงเสริมการตลาดและการประชาสมัพันธดานการทองเที่ยว 
๖. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 
๗. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความ

สมดุลทางธรรมชาติอยางย่ังยืนและเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
๘. สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนๆเพื่อการคา 

การลงทุนและการทองเท่ียวแบบเต็มรปูแบบ 
๙. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
๑๐. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลศิดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 
๑๑. สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด  
๑. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด 
๒. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
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๓. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
๔. โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา 
๕. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่เพ่ิมขึ้น 
๖. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
๗.ระดับความสําเร็จในการพฒันาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการทองเท่ียว 
๘.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว

อยางตอเน่ือง 
๙. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
๑๐.รอยละของมูลคาการคาชายแดนที่เพิ่มขึ้น 
๑๑.ระดับความสําเร็จในการสงเสริมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
๑๒. รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาและสงเสริมกีฬา 

1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 
เปาประสงค 
๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
๒. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
๓. ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสนิคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย 
๔. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
กลยุทธ  
๑. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
๒. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

และอุตสาหกรรมบริการ 
๓. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชพีดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๔. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร

รูปอาหาร 
๕. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตมูลคาเพ่ิม 
๖. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อกาวสูตลาดโลก 
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตร

อยางท่ัวถึง 
๙. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
๑๐. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑไหมแบบครบวงจร 
๑๑. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจาํหนาย 
๑๒. สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินคาเกษตรและการแปรรปู

สินคาเกษตรเพ่ือสราง 
ตัวช้ีวัด  
๑. ระดับความสาํเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ และเกษตร

ปลอดภัย 
๒. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรียเกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
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๓. จํานวนกลุมของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาศกัยภาพ
ในการประกอบการ 

๔. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรบัการเพิ่มพูนทักษะอาชีพดานตางๆ 
๕. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
๖. รอยละของการลดปริมาณการใชสารเคมี 
๗. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรปูสินคา 
๘. รอยละโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 
๙. รอยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
๑๐. รอยละของมูลคาผลิตภัณฑไหมที่เพิ่มข้ึน 
๑๑. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน 
๑๒. ระดับความสาํเรจ็ของการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร  
 

เปาประสงค 

1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบรกิารจากหนวยงาน  

3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ  

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ                                               
๕. สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  

 

ตัวช้ีวัด  

1. รอยละของการบริการท่ีสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ  
2. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  
3. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทาํมาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ  
4. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด  
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร  
6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. รอยละของงานที่บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล  
8. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมองคกรใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการประพฤติ      

มิชอบ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
  

 2.1 วิสัยทัศน 
      “น้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก อาชีพมั่นคง สุขภาพแข็งแรง การศกึษาไดมาตรฐาน สื่อสารทันสมัย 

สรางสังคมประชาธิปไตย” 
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 2.2 ยุทธศาสตร 
  1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
  3) การพัฒนาดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  4) การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
  5) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
                ๖) การพัฒนาการทองเที่ยว 
 

 2.3 เปาประสงค 
       1) เพื่อกอสรางและซอมแซมบํารุง รักษาโครงสมรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะ
ใหมีมาตรฐานและสะดวกรวดเร็วขึ้น 
  2) เพื่อสนับสนุน สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน สรางรายได ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และแกไขปญหาความยากจน 
  3) เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพและ
อนามัย ดานสวัสดิการสังคม ดานการกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได 
  4) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  5) เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐ 
               ๖) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเกิดมาตรฐานและเปนท่ีนาสนใจของนักทองเที่ยว 
 
 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1) จํานวนการกอสรางปรับปรุง บํารุงถนน ทางระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ  การ
ขยายเขตประปา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บรโิภค 
  2) จํานวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย ทักษะในการสรางอาชีพและ       
กลุมอาชีพ สถานประกอบการเพิ่มขึ้น การจัดตั้งกลุม การทองเท่ียวของประชาชนในพื้นที่ 
  3) จํานวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา มีสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตดี ไดรบับริการดานสุขภาพ สวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะตางๆ 
  4) จํานวนของการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
               ๕) รอยละของการบริการที่สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 
               ๖) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
 2.5 คาเปาหมาย 
  2.5.1 กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจใหประชาชนไดรับการบริการ

สาธารณะใหความสะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม 

2.5.2 สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน

ทองถ่ินโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรยีและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและทักษะ 
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ในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย  และการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดบุรรัีมย 

2.5.3 เสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ อนามัย 

ดานสวัสดิการและสังคม ดานการกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได  

2.5.4 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภาพในชุมชนซึ่ง

เปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

2.5.5 สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม

หลักการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

๒.๕.๖ สงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว ทั้งดานสินคา บริการและเสนทางการทองเที่ยว 
 

 2.6 กลยุทธ 
 2.6.1 โครงสรางพื้นฐาน 

1) กอสรางและปรบัปรุง ซอมแซมถนน สะพาน ระบบระบายน้าํใหเปนไปดวยความสะดวก 
2) ขยายเขตจาํหนายไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวางสาธารณะใหทั่วถึงทุกหมูบาน  
3) กอสรางและขยายเขตจําหนายน้าํประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบาน 

 2.6.2 เศรษฐกิจและการเกษตร 
1) สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรยี 
2) สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรอืนและกลุมอาชีพ 
3) สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4) สงเสริมพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 

 2.6.3 บานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1) การพัฒนาดานคณุธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

2) การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา สุขภาพและอนามัย สวัสดิการสังคม กีฬาและการ  
นันทนาการ การบริการสาธารณะ การปองกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม 

 2.6.4 สิ่งแวดลอม 
 1) สงเสริมการรณรงคและสรางจิตสาํนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) สรางจิตสาํนึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค 
3) สงเสริมการบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 

 2.6.5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง 
    และสังคม 
2) สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา  
3) สงเสริมการปองกันการทุจริตภายในองคกร 
4) สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาลใหกับประชาชน                     

          ๒.๖.๖ การพัฒนาการทองเท่ียว 

                      ๑) สงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว 

                      ๒) พัฒนาสินคาและการบริการการทองเที่ยว     
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
      เทศบาลตาํบลบึงเจริญ มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้ 
 2.7.1 พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน              
ท่ีจําเปนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2.7.2 มีการเกษตรที่เปนฐานหลักเนื่องจากสภาวะแวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนฐานรอง 
 2.7.3 พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา การสาธารณสุขและสวัสดิการของชุมชนใหเขมแข็ง 
 2.7.4 มีการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางมีระบบและมีความย่ังยืน 
 2.7.5 เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.7.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตร 
ทต.บึงเจรญิ 

ยุทธศาสตร  
อปท.ในเขต 

จังหวัดบุรีรัมย 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร 
แผนชาติ 20 ป 

1. โครงสรางพื้นฐาน 
 

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

การยกระดับ
อุตสาหกรรมการทอง
เทียวและผลิตภัณฑ
ไหม 
 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส 

การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2. เศรษฐกิจและ
การเกษตร 
 

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ 
แขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปร
รปู 
 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ 
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

การสราง
ความสามารถในการ
แขงขนั 

3. บานเมืองนาอยู
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ   
แปรรูป 

การสรางความเปน
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 

- การพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพ
คน 
- การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทาง
สังคม 

4. สิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

การยกระดับ
อุตสาหกรรมการทอง
เทียวและผลิตภัณฑ
ไหม 
 

การเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

การสรางการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

การพัฒนาขีด
สมรรถนะองคกร 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ   
แปรรูป 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การปรบัสมดุลและ
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. การทองเที่ยว การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

การยกระดับ
อุตสาหกรรมการทอง
เทียวและผลิตภัณฑ
ไหม 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ 
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ใชการวิเคราะห SWOT Analysis และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สรุปสถานการณการพัฒนาของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ไดทําการวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมิน

สถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยใชเทคนิค SWOT  

Analysis  ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. จุดแข็ง  (S:Strensth) 

 -ประชาชนมีคุณภาพและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและ

คุณภาพ 

 -ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพืน้ฐานครบถวนสมบูรณมีเสนทางสัญจร    

เปนไปดวยความสะดวกสะอาด 

    -มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรยีนของเด็ก

นักเรียนไดเพียงพอ 

 -ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครองและผูบริหารการพัฒนา 

 -มีเทศบาลท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่รองรบัการบริการสาธารณะและแกปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

 -มีการประสานรวมมือกันระหวางเทศบาลกับสวนราชการอ่ืนในพื้นที่ 

 -มีเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลที่สะดวกทุกสาย 

 -มีพื้นท่ีสาธารณะที่สามารถดําเนินการจัดทาํสวนสาธารณะและนันทนาการได 

 -มีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารขาว รานคาชุมชน ที่เอ้ือประโยชนใหกับคนในชุมชน 

 -เปนแหลงวัตถุดิบที่ใชสําหรับผลิตปุยชีวภาพ 

 -มีแหลงน้ําสาธารณะที่เพียงพอตอการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

 -เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีลาํหวยเมฆาและลาํหวยตาเขียว  ไหลผานตลอดท้ังป 

 -เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีเขื่อนเมฆาและเขื่อนตาเขียวเพื่อเก็บกักน้ําอุปโภคและทําการเกษตร 

 ๒. จุดออน  (W : Weakness) 

 -เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน 

 -ขาดระบบการวางผังท่ีไดมาตรฐาน 

              -เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน 

 -เด็กและเยาวชนท่ีบางสวนมพีฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด 

              -ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 -ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน 

 -ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง 

 -ประชาชนยังมีคานิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร 

 -การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
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 -ประชาชนมีความยากจน  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการรับจางเปนสวนใหญ 

              -เทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีพื้นท่ีอาณาเขตกวางใหญติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยเปนเหตุทําให

ไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

 

          ๓. โอกาส  (O : Opportunity) 

 -จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณให ทต.บึงเจริญ ท่ีมีแผนงานโครงการตามแนวทาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

     -มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่องไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย สามารถรองรับการขยายตัวของ

การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 -ทต.บึงเจริญ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นไดเกินกวาประมาณการปละประมาณรอยละ๒๕ 

 -ทต.บึงเจริญมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 -ทต.บึงเจริญมีเข่ือนเมฆา เขื่อนหวยตาเขียว ที่สาธารณะ พพิิธภัณฑโบราณวัตถุยุคกอนประวัติศาสตร

และผึ้งรอยรังท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 

 -ทต.บึงเจริญเหมาะสาํหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาประเภทตาง ๆ  

          ๔. ขอจํากัด  (T : Threat) 

 -ปจจุบันเทศบาลตําบลบึงเจรญิเปนเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจ

หนาตางๆตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถาย

โอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรฐับาล 

 -งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 

 -กฎหมายและระเบียบตางๆในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 

 -การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนนิการแกปญหาได ตองอาศยัความ

เสียสละของชุมชนเทานั้นซึ่งบางครั้งก็ทาํไดยากมาก 
 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่
เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น 
  1.2 ไฟฟาสองสวางทางและที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  
  1.3 รางระบายน้าํยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
  1.4 น้ําประปาสวนภูมิภาคยังไมครอบคลุมทุกหมูบานเนื่องจากสภาพพื้นที่หางไกลจุดขยายเขตประปา 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
 2.1 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยาง

เขมแข็งและขาดแหลงเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 
  2.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา เนื่องจากตองผานพอคาแมคาคนกลาง 
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        3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมไดรับการศกึษาตอในระดับที่สูงกวาขั้น 
พื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  

 3.2 เยาวชนและวัยรุนติดเกมส บุหรี่ เหลา ยาเสพติด ทองกอนวัยอันสมควรและขาดคุณธรรมจริยธรรม    

  3.3 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการออกกําลงักายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
  3.4 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากขึ้นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
  3.5 ประชาชนขาดความเขาใจในสิทธิสวัสดกิารที่พึงไดรับ 

       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 4.1 ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  4.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 5.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 

  5.2 ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานที่ทนัสมัย 
           5.3 ขาดการพัฒนาทางความคิดของบุคลากร 
           5.4 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลบึงเจริญ 
 6.2 สินคาและการบริการการทองเท่ียวยังไมไดมาตรฐาน 
 6.3 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรกุ 
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สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
  
 
ที ่

 
ยุทธศาสตร 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
1 

 
โครงสรางพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

 
กองชาง 

 
- 

 
2 

 
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
- 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด - 

3 บานเมืองนาอยู
และพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

กองการศึกษา 

 
- 

การศกึษา - 

สาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
- 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
- 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด  
- 

การดําเนินงานอื่น งบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

 
- 

4 สิ่งแวดลอม บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- 
 

 
5 

 
การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 
บริหารทั่วไป 

 
บริหารงานท่ัวไป 

 
สํานักปลัด 

กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 

๖ การพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สํานักปลัด  
- 

รวม ๖ ยุทธศาสตร 4 ดาน ๙ แผนงาน 5 หนวยงาน 6 หนวยงาน 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
14 

 
3,207,100 

 
18 

 
6,336,000 

 
19 

 
90,116,800 

 
32 

 
127,998,650 

 
49 

 
162,375,550 

 
132 

 
400,433,100

รวม 14 3,207,100 18 6,336,000 19 90,116,800 32 127,998,650 49 162,375,550 132 400,433,100

2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ         
การเกษตร 
    2.1 แผนงานการเกษตร 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
- 
3 

 

 
 
- 

30,000,000 
 

 
 
- 
- 

 

 
 
- 
- 

 
 
- 
1 

 

 
 
- 

9,000,000 

 
 

3 
- 

 

 
 

220,000 
- 

 
 

3 
4 

 
 

900,000 
41,000,000 

 
 

6 
8 

 
 

1,120,000 
80,000,000 

รวม 3 30,000,000 - - 1 9,000,000 3 220,000 7 50,000,000 14 81,120,000 

3) ยุทธศาสตรดานบานเมอืงนาอยู
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
    3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
    3.3 แผนงานการศึกษา 
    3.4 แผนงานสาธารณสขุ 
    3.5แผนงานสรางความเขมแขง็ฯ 
    3.6 แผนงานการศาสนาฯ 
    3.7 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

3 
2 

 
11 
4 
7 
3 
5 
 

 
 

55,000 
70,000 

 
3,390,000 
229,300 
205,000 
490,000 

9,190,000 

 
 

3 
3 
 

6 
4 
7 
4 
5 

 
 

55,000 
80,000 

 
3,570,000 
229,300 
205,000 

9,940,000 
10,720,000 

 
 

3 
5 
 

9 
4 
7 
3 
5 

 
 

55,000 
260,000 

 
4,710,000 
249,300 
205,000 
490,000 

10,820,000 

 
 

3 
6 
 

10 
4 
7 
3 
5 

 
 

55,000 
310,000 

 
4,290,000 
249,300 
205,000 
490,000 

11,020,000 

 
 

3 
3 
 

10 
4 
8 
4 
5 

 
 

55,000 
80,000 

 
10,190,000 

249,300 
305,000 

9,490,000 
11,220,000 

 
 

15 
19 

 
43 
20 
36 
17 
25 

 
 

275,000 
800,00 

 
26,150,000 
1,206,500 
1,125,000 

20,900,000 
52,970,000 

รวม 35 13,329,300 32 24,799,300 36 16,789,000 38 16,619,300 37 31,589,000 175 105,426,500

แบบ ผ.
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เทศบาลตําบลบงึเจริญ 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (2561-2565) 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 
    4.1 แผนงานสาธารณสขุ 
    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
7 
- 
 

 
215,000 

- 

 
7 
- 

 
215,000 

- 

 
๔ 
1 

 
75,000 

670,000 

 
7 
1 

 
345,000 
670,000 

 
7 
- 

 
345,000 

- 

 
32 
2 

 
1,195,000 
1,340,000 

รวม 7 215,000 7 215,000 5 750,000 8 1,015,000 7 345,000 34 2,535,000 
5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

3 
- 

 
 

350,000 
- 

 
 

6 
- 

 
 

400,000 
- 

 
 

9 
1 

 
 

1,010,000 
112,200 

 
 

8 
1 

 
 

1,715,000 
112,200 

 
 

9 
- 

 
 

1,705,000 
- 

 
 

35 
2 

 
 

5,180,000 
224,400 

รวม 3 350,000 6 400,000 10 1,122,200 9 1,827,200 9 1,705,000 37 5,404,400 
6) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    6.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ     

 
 
- 
3 
 

 
 
- 

340,000 

 
 

1 
3 

 
 

16,000 
340,000 

 
 

2 
3 

 
 

55,000 
340,000 

 
 

9 
3 

 
 

2,240,000 
340,000 

 
 

9 
3 

 
 

2,240,000 
340,000 

 
 

21 
15 

 
 

4,551,000 
1,700,000 

รวม 3 340,000 4 356,000 5 395,000 12 2,580,000 12 2,580,000 36 6,251,000 
รวมทั้งสิ้น 65 47,441,400 142 32,106,300 76 118,173,000 102 150,260,150 121 248,594,550 428 590,370,000

แบบ ผ.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานบึงเจริญ   

หมูที่ 1 เสนบาน     

สท.เน็ง – คสล.เสนเดิม 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง ๕ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

ยาว 132 ม.  

- - 312,500 - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานบึงเจริญ หมูที ่

1 เสนบาน นายอดิศร 

ฉลวย – บานนาย

ไพรวลย สุวรรณหงษ 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

ยาว 137 ม.  

- - - 263,600 - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานบึงเจริญ   

หมูที่ 1 เสนขางวดั  

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

ยาว 320 ม.  

- - - - 640,000 กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานบึงเกา หมู

ที่ 2 (เสนขางบาน 

นายเปรื่อง รักธรรม – 

คุมรมเย็น) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

570 ม.  

275,800 

 

308,400 

 

262,900 

 

300,000 

 

275,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายทางหมูที ่3 

เชื่อมหมูที่ 13 ต.บึง

เจริญ อ.บานกรวด จ.

บุรีรัมย 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

236 ม.  

- 200,000 

 

385,600  

 

- - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 7 

หมูที่ 4 เสนสามแยก

คุมบานนอย–สี่แยก

บานสายตรี 8 หมูที่ 1  

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

1,050 ม.  

- - 397,700  

 

1,113,650 

 

1,113,650 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 



~ 54 ~ 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 7 

หมูที่ 4 เสนเขาวัดปา

พระสบาย    

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 230 ม.  

- - - 575,000 575,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 (เชื่อม คสล.

เดิม – ไปทางสระน้ํา

ทิศตะวันตก)    

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล. ขนาด กวาง 

4 ม. ยาว 140 

ม. หนา 0.15 ม. 

- - 181,100  

 

98,900  

 

- กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 – บานบึงเกา

หมูที่ 2    

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 1,050 ม.  

- - - - 2,625,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 



~ 55 ~ 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 เสนบานนาง

พลอย ชํารัมย – สระ

น้ําสาธารณะ    

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 270 ม.  

- - - 675,000 675,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 เสนบานฝร่ัง 

– ถนนลูกรัง รพช.    

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 500 ม.  

- - - - 1,000,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี 4 

เหนือ หมูที่ 6 (จากบาน

นางสังวาลย หยิบโมะ – 

บานนายสุชาติ ราศีทอง 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 730 ม.  

262,100 

 

411,200 

 

258,500 

 

258,500 

 

280,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 



~ 56 ~ 
 
ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 4 
ใต  หมูที ่7  
(สี่แยกแรกไปทางทิศ

ตะวันออก) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 200 ม.  

- 256,900 - - 256,900 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 4 
ใต  หมูที ่7 เสนเชื่อม
บานสายตรี 3 ตําบล
ปราสาท 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 350 ม.  

- - - - 875,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 4 
ใต  หมูที ่7  
(สี่แยกแรกไปทางทิศ

ตะวันตก) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 420 ม.  

- - - - 840,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 4 
ใต  หมูที ่7  
(เสนบานนายสัญชัย 

แซเจี๋ยว-สี่แยกทาย

หมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 700 ม.  

- - - - 1,400,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 4 
ใต  หมูที ่7  
(เสนบานนายสงวน 

ชื่นอุรา-บานนางเขียว 

เกยดอน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 550 ม.  

- - 258,500 

 

580,000 580,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 1 หมูท่ี 8  
(เสนทิศตะวนัตกจาก

ถนนหมายเลข 224-

ถนน คสล.หมูที่ 11) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 700 ม.  

- 468,500 298,200 

 

500,000 

 

500,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี

พัฒนา 1 หมูท่ี 8 

(เสนบานนายสมเดช 

นวลออง) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 430 ม.  

275,800 

 

308,400 

 

- 500,000 

 

500,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรีพัฒนา 

1 หมูที่ 8 (ซอยบาน

นางจติรา ยงคทวี) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

270 ม.  

- - - - 675,000 กอสรางถนนได

ตามแบบที่        

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 1 หมูท่ี 8 

(เสนหลังวัดบานสาย

ตรี 6) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

270 ม.  

- - - - 675,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 1 หมูท่ี 8 

(เสนขางศาลากลาง

หมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

570 ม.  

- - - 570,000 

 

570,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 1 หมูท่ี 8 

(เสนขางวัดบานสาย

ตรี 6) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

650 ม.  

- - - 812,500 

 

812,500 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 



~ 60 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 1 หมูท่ี 8 

(เสนขางบานผูใหญ

ปรีชา แหมสูงเนิน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

650 ม.  

- - - 812,500 

 

812,500 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 2 หมูท่ี 9 

(เสนขาง ทต.บึงเจรญิ 

ฝงทิศตะวันตก) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

190 ม.  

- - - 475,000 

 

475,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 2 หมูท่ี 9 

(เสนบานตาอยู – 

ถนน คสล.เดิม) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

700 ม.  

- 796,500 

 

625,000 

 

- - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 



~ 61 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 2 หมูท่ี 9 

(ซอยบานนายสุพรรณ 

ทวีพจน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

190 ม.  

- - - 475,000 475,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 2 หมูท่ี 9 

(เสนหลังหอพักผูใหญ

บุญยืน วรพฒุ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

190 ม.  

- - - 425,000 

 

425,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรีพัฒนา 

2 หมูที่ 9 (เสนบาน

นายรับ เมียดประโคน

ไปทางทศิตะวนัตก) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

360 ม.  

275,800 

 

 

643,300 

 

- - - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



~ 62 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บานสายตรี

พัฒนา 3 หมูท่ี 10 

(เสนสามแยกประปา

หมูบาน – ศาลากลาง

หมูบาน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

260 ม.  

- - - 260,000 

 

260,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 3 หมูท่ี 10  
(เสนซอย 5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

550 ม.  

275,800 

 

308,400 

 

- 400,000 

 

400,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 3 หมูท่ี 10  
(เสนบานนายจํารัส 

โสดา) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

280 ม.  

- - - - 700,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 



~ 63 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 3 หมูท่ี 10  
(เสนขางบานผูใหญ

มังกร จีนเกา 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

280 ม.  

- - 288,400 

 

400,000 

 

400,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 4 หมูท่ี 11  
(เสนศาลากลางบาน

หลังใหม-สามแยกซอย

5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

380 ม.  

- - 298,200 

 

325,000 

 

325,000 

 

กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 4 หมูท่ี 11  
(เสนหนาศาลา

กลางบานหลังเกา) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

260 ม.  

275,800 

(110 ม.) 

- - 375,000 375,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



~ 64 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 4 หมูท่ี 11  
(เสนซอย 5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

650 ม.  

- 308,400 

 

- 662,500 662,500 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี
พัฒนา 4 หมูท่ี 11  
(คุมตะวันตก) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

500 ม.  

- - - - 1,000,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 8 

หมูที่ 12(เสนบาน

นายบุญเลี้ยง       

โยยรมัย) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

560 ม.  

275,800 

 

308,400 

 

338,200 

 

485,000 485,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 
 
 
 



~ 65 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 8 

หมูที่ 12(เสนขางวัด

ปาวาวนาราม) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

650 ม.  

- - - 812,500 812,500 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานสายตรี 8 
หมูที่ 12 
(เสนขางสนาม

ฟุตบอล) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 4 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

400 ม.  

- - - - 400,000 กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบล       

บึงเจริญ 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน คสล.

ขนาด กวาง 5 ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

380 ม.  

- - 950,000 950,000 - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

 



~ 66 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 
 

โครงการปรบัปรุงถนน

ลงหินคลุก 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางในการสัญจร

และการขนสงสะดวก 

หมูที่ 2,5,7,9  50,000 - - - 300,000 ปรับปรุงถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจรญิ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

43 โครงการปรบัปรุงถนน

ลูกรัง 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทาง ในการ

สัญจรและการขนสง

สะดวก 

หมูที่ 2,5,,7,9 - - - - 400,000 ปรับปรุงถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมคีวาม

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

44 โครงการปรบัปรุงถนน

ดินเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีใช ในการ

ขนสงพืชผล

การเกษตร 

หมูที่ 

2,3,4,5,6,7,9,  

10,11,12,13  

- - - - 400,000 ปรับปรุงถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

ประชาชนมี

เสนทางท่ีใช ใน

การขนสงพืชผล

การเกษตร 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. 

เพ่ือระบายน้ําขัง

ปองกันน้ําทวม 

หมูที่ 

1,4,6,7,8,11,13 

97,200 - - - 100,000 กอสรางได

ตามแบบที ่

ทต. กําหนด 

ทําใหไมมีน้ําทวม

ขัง 

กองชาง 

 
 



~ 67 ~ 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46 
 

โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย 

เพ่ือใหแสงสวางใน

ยามค่ําคืนการสญัจร 

ไปมาสะดวก ปองกัน

อุบัติเหตุ 

อาชญากรรมและ

อันตรายตางๆ 

13  หมูบาน - - 494,000 494,000 - ติดตั้งไฟฟาได

ตามแบบของ   

(ส.กทอ.)หรือ 

แบบที่         

ทต.บึงเจริญ

กําหนด  

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมายามค่าํ

คืน 

กองชาง 

47 โครงการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาค 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ 

หมูที่ 3,5,10,11 

 

                  

- 462,000 367,000 - - ขยายเขต

น้ําประปาสวน

ภูมิภาคไดตาม

แบบที่ ทต.บึง

เจริญกําหนด 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรงุ

ระบบน้ําประปา

หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

หมูที่ 8,10,11 - 400,000 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน

ไดตามแบบที่ทต.

บึงเจริญกําหนด 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 



~ 68 ~ 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 
 

โครงการปรบัปรุง

ระบบเสียงตามสาย 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

หมูที่ 3,13 - - - - 180,000 ปรับปรุงระบบ

เสียงตามสายได

ตามแบบที ่ทต.

บึงเจริญ กําหนด 

ประชาชนไดรับ 

ทราบขอมูลขาว 

สารอยางทั่วถึง 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาว 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึง 

หมูที่ 

8,9,10,11, 

- - - - 400,000 กอสรางหอ

กระจายขาวได

ตามแบบที ่ทต.

บึงเจริญกําหนด 

ประชาชนไดรับ 

ทราบขอมูลขาว 

สารอยางทั่วถึง 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางซุม

ประตูหมูบาน 

เพ่ือความสวยงาม

ของทางเขาหมูบาน 

หมูที่ 2,5,11 218,200 - - - 120,000 กอสรางซุมประตู

ไดตามแบบที ่

ทต.บึงเจริญ 

กําหนด 

มีซุมประตูบอก

เขตหมูบาน 

กองชาง 

 
 
 



~ 69 ~ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 
 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานบึงเจริญ 

หมูที่ ๑ (จากหนาบาน 

นายอดศิร ฉลวย ถึง

บานสท.เน็ง นามวงษ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 200 ม.  

- 183,700 - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานบึงเจริญ 

หมูที่ ๑ (จากหนาบาน 

นายอดศิร ฉลวย ถึง

บานสท.เน็ง นามวงษ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 400 ม.  

275,800 - - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 7 

หมูที่ 4 (เสนบานนาย

คําตัน คายหนอง

สรวง) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 110 ม.  

- 225,900 - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 
 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 (เสนบานนาง

ประเหย เพชรเลิศ-

บานนายสวัสดิ ์หินซุย) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 120 ม.  

262,100 - - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานหนองปรือ 

หมูที่ 5 (เสนบานนาย

ณรงค ทองไธสง) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 136 ม.  

- 359,200 - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 4 

เหนือ หมูท่ี 6 (จาก

บานนายสาย วิรัมย – 

บานนายบิน สตภิา) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

5 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 57.50 ม.  

124,800 18,600 - - - กอสรางถนนได

ตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและการ

ขนสงของ

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลบึงเจริญที ่1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 
 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. บานสายตรี 4 

ใต หมูที่ 7 จากบาน

นางตวน โทสันเท๊ียะ-

บานนางเขียว เกย

ดอน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน 

คสล.ขนาด กวาง 

4 ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. ยาว 130 ม.  

262,100 - - - - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจร

และการ

ขนสงของ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายทางเชือ่มสี่

แยก หมูที ่10และหมู

ที่ 11 บานสายตรี

พัฒนา 3,4 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางท่ีมมีาตรฐาน 

ในการสัญจรและการ

ขนสงสะดวก 

พ้ืนผิวจราจร 

97.89 ตรม.หนา 

0.15 ม.ไหลทาง

ลงหินคลุกขางละ 

0.50 ม.พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

0.80 ม. 

- 359,200 - - - กอสรางถนน

ไดตามแบบที ่       

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจร

และการ

ขนสงของ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 59 โครงการ 3,207,100 6,336,000 6,116,800 13,998,650 36,375,550  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  3  การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 2 ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

1.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ศูนยสมุนไพรตําบล
บึงเจริญ 

เพื่อเปนแหลง
รวบรวมสมุนไพร
ตางๆใหศึกษา
เรียนรู 

วัดปาพระ
สบาย 

- - - - 800,000 กอสรางได

ตามแบบ ทต.      

บึงเจริญ

กําหนด 

มีแหลงเรียนรู

เรื่องสมุนไพร 

กองชาง 

2 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการทําปุย
พืชสด 

เพื่อเปนการลด
ตนทุนเพิ่มผลผลิต
สรางรายไดให
ประชาชน 

อบรมจํานวน 
1 รุนๆละ
130 คน 

- - - 70,000 - ผูเขาอบรมมี
ความรูเขาใจใน
การทําปุย 

ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติ
ได 

สํานัก
ปลัด 

3 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหประชาชน
ดําเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
พอเพียงลดความ
ฟุมเฟอย 

อบรมจํานวน 
1 รุนๆละ
130 คน 

- - - - 50,000 ผูเขาอบรมมี
ความรูความ
เขาใจหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระบบการผลิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
เกษตรกร
สามารถเลี้ยง
ตัวเองไดในระดับ 
ท่ีประหยัดกอน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 3  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 2 ดานเศรษฐกจิและการเกษตร 
     1.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

4 โครงการ
ฝกอบรมอาชีพ
การเพาะเห็ด 

เพ่ือใหผูเขาอบรมสมา

รถนําไปประกอบอาชีพ

เพ่ิมรายไดและ

รับประทานในครัวเรือน

เพ่ือลดรายจายใน

ครัวเรือน 

จัดอบรม
จํานวน 1 
รุนๆละ 65 
คน 

- - - 50,000 50,000 ผูเขาอบรม

สามารถ

นําไป

ประกอบ

อาชีพได 

ประชาชนมี

ความเปนอยูดี

ขึ้นมีอาชพีเพิ่ม

รายไดและลด

รายจายใน

ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

5 โครงการ
สงเสริมอาชีพ
การเลี้ยงไกพันธุ
ไขและไก
พื้นเมือง 

เพ่ือใหผูเขาอบรมสมา

รถนําไปประกอบอาชีพ

เพ่ิมรายไดและ

รับประทานในครัวเรือน

เพ่ือลดรายจายใน

ครัวเรือน 

จัดอบรม
จํานวน 1 
รุนๆละ 65 
คน 

- - - 100,000 - ผูเขาอบรม

สามารถ

นําไป

ประกอบ

อาชีพได 

ประชาชนมี

ความเปนอยูดี

ขึ้นมีอาชีพเพิ่ม

รายไดและลด

รายจายใน

ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  5  โครงการ   - 220,000 900,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการจัดหา
รายไดเพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลา
กาชาด จังหวัด
บุรีรัมย 

เพื่อจัดงานหา
รายได   ใหความ
ชวยเหลือ 
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไรในเขต
จังหวัดบุรีรมัย 

อุดหนุน
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล

การดําเนิน

โครงการจาก

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

มรีายไดเพ่ือ ให
ความชวยเหลือ 
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไรในเขต
จังหวัดบุรีรมัย 

สํานัก

ปลัด 

2 โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น “สถานท่ี
กลาง” อําเภอบาน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย 

เพื่อเปนการ
อํานวยการศนูย
ปฏบิัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
“สถานที่กลาง”ให
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ      
บานกรวด 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 รายงานผล

การดําเนิน

โครงการของ

หนวยงานที่

ขอ

งบประมาณ 

ประชาชนมี
ศูนยกลางและ
เจาหนาที่ให
ความชวยเหลือ
ปญหาตางๆ 

สํานัก

ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

3 โครงการจัดหา
รายไดเพื่อจัด
กิจกรรม       สา
ธารณกุศลและให
ความชวยเหลือ
ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนตาม
ภารกิจของกิ่งกาชาด
อําเภอบานกรวด 

เพื่อชวยเหลือ
สังคมและกิจกรรม
สาธารณกุศลตางๆ 

ใหการสงเคราะห
แกราษฎรที่
ประสบความทุกข
ยากเดือดรอน 

อุดหนุนก่ิง
กาชาด
อําเภอบาน
กรวด 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล

การดําเนิน

โครงการจาก

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

สามารถให
ความชวยเหลือ
ประชาชนผู
ประสบสาธารณ
ภยัไดอยาง
รวดเร็ว 

สํานัก

ปลัด 

รวม  จํานวน  3  โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาชวงเทศกาล 

ประชาชนที่ใช
เสนทางสัญจรในเขต 
ทต.บึงเจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุใน
เขตตําบลบึง
เจริญเปนศูนย 

ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัยในชวง
เทศกาล 

กอง
ปองกันฯ 

2 โครงการอบรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
(To be number one 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน 

เยาวชนกลุมเสี่ยง
ตําบลบึงเจริญ 

- - - 50,000 - รอยละของ
เยาวชนกลุม
เสี่ยงที่เขารวม
โครงการ 

ปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลบึง
เจริญลดลง 

กอง
ปองกันฯ 

3 โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
ปองกันภัยใหกับ 
อปพร. 

อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

- - 150,000 150,000 - ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การทํางาน 

อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ทํางานมากขึ้น 

กอง
ปองกันฯ 

4 โครงการสงเสริมความรู
เก่ียว กับสาธารณภัยและ
การปองกันภัยแกพนักงาน
และประชาชนของ ทต.บึง
เจริญ 

เพ่ือใหผูเขาอบรม
มีความรูความ
เขาใจในการเผชิญ
เหตุสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงเมื่อ
ประสบภัย 

พนักงาน ประชาชน 
ผูนําชุมชน อปพร. 

- - 30,000 30,000 - คะแนน
แบบทดสอบ
ความรูกอน – 
หลัง การ
อบรม 

พนักงาน อป
พร. ประชาชน 
ผูนําชุมชน มี
ความรูเก่ียวกับ
สาธารณภยัและ
การปองกันภยั 

กอง
ปองกันฯ 



~ 77 ~ 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

5 โครงการการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่อําเภอ
บานกรวด 

เพื่อใหพื้นท่ีอําเภอ
บานกรวดเปน
พื้นที่ปลอดยาเสพ
ติดอยางยั่งยนืทัง้ 
๑๑๕ หมูบาน 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ      
บานกรวด 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล

การดําเนิน

โครงการจาก

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

สามารถลดพื้นท่ี
เสี่ยงและการ
แพรระบาดของ
ยาเสพติดใน
พื้นที ่

กอง
ปองกันฯ 

 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ตนแบบหางไกลยา
เสพติด 

เพื่อใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนโดยใช
กีฬาเปนสื่อ 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ      
บานกรวด 

- - 10,000 10,000 10,000 รายงานผล

การดําเนิน

โครงการจาก

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

สามารถลดพื้นท่ี
เสี่ยงและการ
แพรระบาดของ
ยาเสพติดใน
พื้นที ่

กอง
ปองกันฯ 

 

7 โครงการกีฬาตานยา
เสพติด 

เพื่อใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนโดยใช
กีฬาเปนสื่อ 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ      
บานกรวด 

- 10,000 - - - รายงานผล

การดําเนิน

โครงการจาก

สามารถลดพื้นท่ี
เสี่ยงและการ
แพรระบาดของ
ยาเสพติดใน

กอง
ปองกันฯ 
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หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

พื้นที ่

รวม  จํานวน  7  โครงการ 70,000 80,000 260,000 310,000 80,000    
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
ใหมีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน 

1.โครงการแสดง

ผลงานทาง

วิชาการ2.

โครงการสราง

การมีสวนรวมกับ

ผูปกครองเก่ียว 

กับพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษาสังกัด 

อปท.               

3.โครงการ
ปฐมนิเทศและ

1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการจัด
การศึกษา 

การศึกษามี
คุณภาพและมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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ประชุมผูปกครอง
4.โครงการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวิถี

พุทธ                

5.โครงการทัศน
ศกึษาดูงาน 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

   6.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          

7.โครงการปองกัน

และควบคุม

โรคติดตอท่ัวไปใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลบึง

เจริญ ๘.โครงการ
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สงเสริมทันตสุขภาพ

เด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลบึง

เจริญประจําป                

๙. โครงการจัดหาชุด

แตงกายทองถิ่น/ชุด
กีฬา/ชุดวัฒนธรรม   

 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

   10.โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม)    
11.โครงการจัดซื้อ
หนังสือเรียน                     
12.โครงการจัดซื้อสื่อและ
อุปกรณการเรียน        
13.โครงการอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก / รร.อนุบาล        
14.โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา)             
15.โครงการทิ้งขยะลงถัง                       
16.โครงการจัด

นิทรรศการการศึกษา

ทองถิ่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

   17.โครงการเตรียมความ
พรอมรับการถายโอน
ภารกิจดานการศึกษา            
18.โครงการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตร         
19.โครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช
หลักสูตร                   
20.โครงการจัดหาวัสดุ
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และครภุณัฑ สนับสนุน

การจัดประสบการณ 

การเรียนรู คาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว)                         

21.โครงการแขงขันกีฬา

หนูนอย 
 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

   22.โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอมใน ศพด.ทต.
บึงเจริญ                
23.โครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
24.โครงการเลานิทานสู
หลานฟง               
25.โครงการวันลอย
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กระทง                 
26.โครงการจัดงานวนั

สําคัญงานพิธีทางศาสนา

และประเพณีทองถิ่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

   ๒๘.โครงการฟน

สวยดวยมือเรา           

28.โครงการ

ควบคุมโรคติดตอ 

        

2 โครงการปรับปรงุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและ
การใชงานท่ีดีขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.บึงเจริญ 

- 
 

- 
 

320,000 
 

300,000 
 

- ปรับปรุงไดตาม
แบบ
รายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ 
กําหนด 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
และการใชงานที่
ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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3 โครงการกอสราง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล    
บึงเจรญิ 

เพื่อเปน
ทางเลือกทาง
การศึกษาใหกับ
เด็กใน ทต.     
บึงเจริญ 

ทต.บึงเจริญ - - - - 5,000,000 กอสรางไดตาม
แบบ
รายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ 
กําหนด 

เด็กจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
ศึกษาตอที่
โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บึงเจริญ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

4 โครงการวันเด็ก
แหงชาต ิ

เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดแสดงออกโดย
การทํากิจกรรม
รวมกันเสรมิสราง
พัฒนาการตามวัย 

เด็กนักเรียน
ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กรอยละ 
100 เขารวม
กิจกรรมวนัเด็ก 

นักเรียนกลา
แสดงออกและมี
พัฒนาการตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลบึงเจริญ 

เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
ของเด็ก 

ศูนยเด็กละ
โรงเรียนมี
สภาพแวดลอ
มที่สวยงาม 

- - - 100,000 100,000 ปรับปรุงภมูิ
ทัศนไดตาม
แบบที่กําหนด 

ศพด.และ

โรงเรียน มี

สภาพ แวดลอม

ท่ีเหมาะสมเอ้ือ

ตอการจัดการ

กอง
การศึกษา 
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เรียนรูของเด็ก 

6 โครงการกอสรางรั้ว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรยีนอนุบาล
พรอมปายโรงเรยีน 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

โรงเรียนมีรั้ว
ที่มั่นคง
แข็งแรงและ
ปายสวยงาม 

- - 700,000 700,000 700,000 กอสรางร้ัวและ
ปายโรงเรียนได
ตามแบบท่ี ทต.
กําหนด 

โรงเรียนรั้วท่ี
มั่นคง  แข็งแรง
และปายสวยงาม 

กอง
การศึกษา 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

7 โครงการปองกันเฝา
ระวังและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

เพื่อสรางภูมิคุมกัน
ทางดานสุขภาพ 
พลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรง
ใหแกนักเรยีน 

อุดหนุน ร.ร 
บานบึงเจริญ 

5,000 
 

- - - - รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ปญหายาเสพติด

ลดลง 
กอง

การศึกษ
า 
 

 
8 โครงการกีฬาชุมชน เพื่อใหโรงเรียนและ

ชุมชนมีความ 
สัมพันธอันดีตอกัน 

อุดหนุน      
ร.ร นิคมฯ 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

นักเรยีนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธที่

กอง
การศึกษา 
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ดี 

9 โครงการแขงขัน
กีฬาภายในโรงเรียน 

เพื่อเตรียมความ
พรอมดานสถาน ที่
ในการเลนกีฬา 

อุดหนุน ร.ร 
บานตัวอยาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ทําใหเกิด

นันทนาการ

ทางดานราย

กาย 

กอง

การศึกษา 

10 โครงการแขงขัน
กีฬาพัฒนาศักยภาพ
มนุษย 

เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักในความ 
สําคัญของการเลน
กีฬา 

อุดหนุน  ร.ร 
นิคมฯ 3 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ทําใหเกิด

นันทนาการ

ทางดานราย

กาย 

กอง

การศึกษา 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

11 โครงการแขงขัน
กีฬา สีประเพณี 4 
หมูบาน 

เพื่อใหผูเรียนไดมี
กิจกรรมดานกีฬา 

อุดหนุน  ร.ร 
บานบึงเจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

เกิดความ

สามัคคใีน

หมูบานและร.ร. 

กอง

การศึกษา 
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12 โครงการตอตานยา
เสพติด 

เพื่อใหนักเรียนรูถึง
ภัยยาเสพติด 

อุดหนุน     
ร.ร นิคมฯ 7 

5,000 - - - - รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ปญหายาเสพติด

ลดลง 

กอง

การศึกษา 

13 โครงการ 5 รั้วตาน
ยาเสพติด 

เพื่อใหนักเรียนรูถึง
ภัยยาเสพติด 

อุดหนุน ร.ร 
บานตัวอยาง 

5,000 
 

- - - - รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ปญหายาเสพติด

ลดลง 
กอง

การศึกษ

า 

14 โครงการ 5 รั้วตาน
ยาเสพติด 

เพื่อเสรมิสราง
ภูมิคุมกันใหกับ ร.ร. 

อุดหนุน ร.ร 
นคิมฯ 3 

5,000 
 

- - - - รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

ปญหายาเสพติด

ลดลง 
กอง

การศึกษ

า 

15 โครงการอุดหนุน
คาอาหารกลางวัน
ใหแกโรงเรียนใน
เขตพื้นที ่

เพื่ออุดหนุน
คาอาหารกลางวัน
ใหกับ ร.ร. 

อุดหนุน
โรงเรียน
จํานวน 4 
โรงเรียน 

1,980,000 2,080,000 1,920,000 2,000,000 2,100,000 รายงานผล
การดําเนิน
โครงการ 

เด็กนักเรียน

เขาถึงสวัสดิการ

ของรัฐ 

กอง

การศึกษ

า 

รวม  จํานวน  14  โครงการ 3,390,00
0 

3,570,00
0 

4,710,00
0 

4,290,00
0 

10,190,000  

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
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1 โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

13 หมูบาน 89,300 
 

89,300 89,300 89,300 89,300 ผูปวยโรค
ไขเลือดออกใน
เขตตําบลบึง
เจรญิเปนศูนย 

ไมมีผูปวยโรค
ไขเลือดออก
ประชาชนในเขต
ตําบลบึงเจริญ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

2 โครงการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

เพื่อใหบริการ
ประชาชนที่ประสบ
เหตุในกรณีฉุกเฉิน 

ประชาชนที่
ประสบเหตุ
ในกรณี
ฉุกเฉิน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ 
case ในรอบ
เดือน 

ประชาชนที่
ประสบเหตุใน
กรณีฉุกเฉินไดรับ
การชวยเหลือ
อยางทันทวงท ี

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

3 โครงการรณรงคทํา

ความสะอาดศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ

ปองกันโรคติดตอ 

เพื่อปองกันโรคและ
ลดการระบาดของ
โรคในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ตําบลบึง

เจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ของการดําเนิน 

โครงการ 

ลดการระบาด
ของโรคในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบึง
เจริญ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
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4 โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

เพื่อดําเนินการ
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาใน
เขตตําบล 
บึงเจริญ 

ฉีดวัคซีน
ปองกันโรค
พิษสุนัขบาใน
เขต        
ทต.บึงเจริญ 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 เปนเขตปลอด

โรคพิษสุนัขบา 

รอยละ 100 

ประชาชน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

 

รวม  จํานวน  4  โครงการ 229,300 229,300 249,300 249,300 249,300  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการวันผูสูงอายุ
แหงชาติและวัน
ครอบครัว 
 

เพื่อเปนการรณรงค
ใหสังคมไดตระหนัก
ถึงคุณคา และ
ความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ
ตั้งแต ๖๐ ป
บริบูรณข้ึนไป 
ในตําบลบึง
เจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ผูสูงอายุที่เขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุไดเขา
รวมกิจกรรม  
ไดรับการตรวจ
สุขภาพและแนะ 
นําดานดูแล
สุขภาพ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตําบล  
บึงเจรญิ 
 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรูของชุมชน 
และพัฒนากลุม
อาชีพ 

ประชาชนใน
ตําบลบึง
เจริญจํานวน 
๒ รุนๆละ  
๒๕  คน 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

เกิดการเรียนรู
ของชุมชน และ
พัฒนากลุม
อาชีพ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

3 โครงการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในดาน
ตางๆใหกลุมสตรี
ใน ต.บึงเจริญ 

กลุมสตรีใน
ตําบลบึง
เจริญ 

15,000 

 
15,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของสตรี

ในตําบลที่เขา
รวมโครงการ 

กลุมสตรีใน
ตําบลบึงเจริญ 
มศัีกยภาพใน
ดานตางๆ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

4 โครงการเสริมสราง
ทักษะอาชีพระยะสั้น
ใหแกประชาชน 

เพื่อเพิ่มทักษะใน
การประกอบ
อาชีพใหกับ
ประชาชน 

ประชาชน
ตําบลบึง
เจริญ  

30,000 

 
30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

5 โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลบึงเจริญ 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม และ
แสดงออกในทางที่
ถูกตอง 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
ตําบลบึง
เจริญ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการ 

เด็ก เยาวชนมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

6 โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน
ระดับตําบล 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนให
กลาแสดงออกทาง
ความคิด 

เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลบึง
เจริญ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก
และเยาวชนที่
เขารวม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมี
ความกลาแสดง 
ความคดิเห็น 

กอง

สวัสดิกา

รสังคม 

7 โครงการสงเสริม
ความรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อให ผูสูงอายุ 
คนพิการ 
ผูดอยโอกาส 
ไดรับความรู ดาน
การดูแลสุขภาพ
เบื้องตนพัฒนา
ทักษะอาชีพ  

ผูสูงอายุ คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส
ในตําบลบึง
เจริญ  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุ คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาสใน
ตําบลบึงเจริญมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กอง

สวัสดิกา

รสังคม 

8 โครงการบานทองถ่ิน
ประชารัฐรวมใจเทิด
ไทองคราชัน ราชิน ี

เพื่อกอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง
ที่อยูอาศัยใหแก
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร ผูพิการ
หรือผูยากจน 

13 หมูบาน - - - - 100,000 ระดับ
ความสาํเร็จ
ของโครงการ 

คุณภาพชีวิต
ของ
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร ผูพิการ
หรือผูยากจนดี
ขึ้น 

กอง

สวัสดิกา

รสังคม 

รวม  จํานวน  8  โครงการ 205,000 205,000 205,000 205,000 305,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.6  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด      
(บึงเจริญเกมส) 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเกิด
ความรูรักสามัคคี
หางไกลยาเสพติด 

ประชาชน 
13 หมูบาน
และบุคลากร
เทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
 

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการแขงขัน
กีฬาตานยา
เสพติด 

ประชาชน
สุขภาพดีหางไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
 

2 โครงการกอสราง
สนามกีฬากลางระดับ
ตําบล 

เพื่อเปนสถานที่ใน
การจัดการแขงขัน
กีฬาระดับตําบล 

สนามกีฬา
กลางระดับ
ตําบล 

- 9,000,000 - - 9,000,000 กอสรางไดตาม
แบบที่ ทต.
กําหนด 

มสีถานท่ีในการ
จัดการแขงขัน
กีฬาระดับตําบล
ท่ีมีมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินบานกรวด 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเกิด
ความรูรักสามัคคี
หางไกลยาเสพติด 

ประชาชน 
13 หมูบาน
และบุคลากร
เทศบาล 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 นักกีฬาเขา
แขงขันครบทุก
ประเภทกีฬา 

ประชาชน
สุขภาพดีหางไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.6  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

4 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินบานกรวด 

เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวติ 
ที่ดีแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอบาน
กรวด 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน

ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
คุณภาพชีวติที่ดี 

กอง

การศึกษ

า 

รวม  จํานวน  4  โครงการ 490,000 9,490,00
0 

490,000 490,000 9,490,00
0 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี 
      1.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
 

เพื่อเปนเงิน
สวัสดิการใหกับ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุใน
เขตตําบลบึง
เจริญ 

6,130,000 
 

7,000,000 7,100,000 7,300,000 7,500,000 ผูสูงอายทุี่มี
คุณสมบัติรอย
ละ 100 ไดรับ
เงินสวสัดิการ 

ผูสูงอายุมเีงิน
สวัสดิการเพื่อ
ใชในการยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อเปนเงิน
สวัสดิการใหกับผู
พิการ 

ผูพิการในเขต
ตําบลบึง
เจริญ 

2,640,000 
 

3,300,000 3,500,000 3,700,000 4,000,000 ผูพิการที่มี
คุณสมบัติรอย
ละ 100 ไดรับ
เงินสวสัดิการ 

ผูพิการมีเงิน
สวัสดิการเพื่อ
ใชในการยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนเงิน
สวัสดิการใหกับ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดส
ในเขตตําบล 
บึงเจริญ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูปวยเอดสท่ีมี
คุณสมบัติรอย
ละ 100 ไดรับ
เงินสวสัดิการ 

ผูปวยเอดสมี
เงินสวัสดิการ
เพื่อใชในการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 3  ดานบานเมืองนาอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

      1.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อเงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทนุ
สวัสดิการ
ชุมชน 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบ
กองทุนได
ตามจํานวน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

170,000 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 สมทบ
กองทุนได
ตามจํานวน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

รวม  จํานวน  5  โครงการ 9,190,00
0 

10,720,00
0 

10,820,00
0 

11,020,00
0 

11,220,00
0 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 4  ดานสิ่งแวดลอม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผดิ 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการปลูกจิต 
สํานึกของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใหเกิด
ความรักและหวงแหน
ทรัพยากรปาไม 

เพื่อสรางจิตสํานึก
เยาวชนประชาชน

ทั่วไปใหเกิดความ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรปาไม 

เยาวชนและ
ประชาชน 
13 หมูบาน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ใหเกิดความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรปาไม 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

2 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลงนํ้าสาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําสะอาดใช
ในการทํา
การเกษตรและอ่ืนๆ 

ลําหวยกวาง 
10 ม. ยาว 
3,500 
เมตร 

50,000 
 

50,000 - 50,000 50,000 การกําจัด

ผักตบชวาออก

จากแหลงนํ้าได

รอยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี

สถานท่ีพักผอน

หยอนใจ และมี

น้ําสะอาดใช 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

3 โครงการอนุรกัษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มา จากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ    

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

เพื่ออนุรักษ

พันธุกรรมพืชที่หา

ยากและเปนการ
รักษาระบบ
นิเวศวิทยา 

พื้นที่ปาใน 
ตําบลบึง
เจริญ 

 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 พืชหายากไม

สูญพันธและมี

จํานวนเพ่ิมขึ้น 

พืชหายากไมสูญ

พันธและมี

จํานวนเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่   3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2  การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 4  ดานสิ่งแวดลอม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

4 โครงการกิจกรรมพุธ
หรรษา Big Cleaning 

Day (วันทาํความ
สะอาดครั้งใหญ) 
ภายใตโครงการเมือง
สะอาดคนในชาติมี
สุข 

เพื่อพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรนาอยู
นาทํางาน 
 

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลบึง
เจริญ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีความแตกตาง
ระหวางกอนทํา
แหละหลังทําท่ี
ชัดเจน 

องคกรมีความ
สะอาดเรียบรอย
นาอยูนาทํางาน 
 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

5 โครงการปลอยปลา

เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 

๑๐ 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 และ
เปนแหลงอาหาร
โปรตีนของ
ประชาชน 

สระน้ําในเขต

พ้ืนท่ีตําบล

บึงเจรญิ 

50,000 50,000 - 50,000 50,000 จํานวนปลาใน

แหลงน้ํา

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
แหลงอาหาร
โปรตีน 

กอง

สาธารณ

สุขฯ 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2  การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 4  ดานสิ่งแวดลอม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

6 โครงการปลูกตนไม

ประจําชาติ ใหเกิด

ความรักและหวงแหน

ตนไมประจําชาติ เพ่ือ

รักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน  

เพื่อสรางจิตสํานึก
ของเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปให
เกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากร
ปาไม 

เขตพ้ืนท่ี

ตําบล      

บึงเจรญิ 

50,000 50,000 - 50,000 50,000 จํานวนพ้ืนที่ปา

ท่ีไมเพ่ิมข้ึน 

เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป
เกิดความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปาไม 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 
 

7 โครงการสงเสริม 
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
แหลงทองเท่ียว 
พัฒนา และ ปรับปรุง
ภมูิทัศนในชุมชน
ตําบลบึงเจริญ 

เพื่อเปนการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
สรางความสามัคคี 
และสรางกลุม
อาสาสมัครและ
พิทักษสิ่งแวดลอม
ในชุมชน เพิม่มาก
ข้ึน 

ปลูกตนไม
และปลูกปา
ชุมชน 
จํานวน ๑๓ 
หมูบาน  

10,000 10,000 20,000 - 20,000 อัตราพ้ืนที่ปา

ไมเพ่ิมขึ้น 

เกิดกลุม
อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณ

สุขฯ 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2  การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 4  ดานสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

8 โครงการธนาคารขยะ

ตําบลบึงเจริญ 

เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะใหกลับมามี
มูลคา 

๑๓ หมูบาน - - - 130,000 130,000 มูลคาของ

ขยะที่คัดแยก

จากธนาคาร

ขยะ 

คนในชุมชนรูจัก

การจัดการขยะท่ี

ถูกวิธี 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

รวม  จํานวน  8  โครงการ 215,000 215,000 75,000 345,000 345,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2  การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 4  ดานสิ่งแวดลอม 
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการ “1 อปท. 
1 ถนนทองถ่ินใสใจ
สิ่งแวดลอม”  

เพ่ือใหเทศบาล
ตําบลบึงเจริญมี
ถนนที่สวยงาม
และเปนระเบียบ
เรียบรอย มี
สิ่งแวดลอมท่ีดี
ประชาชนเดิน
สัญจรดวยความ
ปลอดภัย 

กอสรางจุด 
Landmark

ถนนสายวง
เวียนบาน
สายตรี
พัฒนา1,2, 
3 และ 4  

- - 670,000 670,000 - กอสรางได
ตามแบบที่ 
ทต.บึงเจริญ 
กําหนด 

เทศบาลตําบล
บึงเจริญมีถนนที่
สวยงามและ
เปนระเบียบ
เรียบรอย มี
สิ่งแวดลอมที่ดี
และประชาชน
เดินสัญจรดวย
ความปลอดภัย 

กองชาง 

รวม  จํานวน  1  โครงการ - - 670,000 670,000 -  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อรับฟงปญหา
ตางๆของแตละ
หมูบานและ
สามารถนํามาแกไข
ไดตรงตามความ
ตองการของ
ประชาชน 

ออก
ประชาคม 
13 หมูบาน 

30,000 
 

30,000 
 

- 30,000 
 

- จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมประชุม
ประชาคม 

สามารถแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนไดตรง
จุด 

สํานัก
ปลัด 

 
 

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบล       
บึงเจรญิ 

เพื่อเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการ
บริหารและปฏิบัติ
ราชการ 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
พนักงานจาง 
ผูนําชุมชน 
หัวหนาสวน
ราชการ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ระดับ
ความสําเร็จใน
การดําเนิน
โครงการ 

ศักยภาพในการ
บริหารและ
ปฏิบัติราชการ
เพิ่มมากขึ้น 

สํานัก
ปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

3 โครงการอบรมให
ความรูทางกฎหมาย 
แกบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 
 

เพือ่ใหบุคลากรและ
ประชาชนตําบลบึง
เจริญ มีความรู
เขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายตางๆ 

เจาหนาที่
ของ ทต.ทุก
คนและ
ประชาชน  
ต.บึงเจริญ 

- 
 

- 20,000 
 

- - 
 

เจาหนาที่ทุก
คนและ
ประชาชน   
รอยละ 80        
มีความรูความ
เขาใจกฎหมาย
ตางๆ 

บุคลากรและ
ประชาชนตําบล
บึงเจริญ มี
ความรูเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมาย
ตางๆ 

สํานัก

ปลัด 

 

 

4 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 

เพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ ทต.
เปนปจจุบัน 

พื้ น ที่ ตํ าบ ล
บึงเจริญ 

- 
 

- 600,000 100,000 100,000 จัดทําแผนที่
ภาษีไดเต็ม
พื้นที่ 100% 
 

ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันสามารถ
นําไปประกอบ 
การจัดทําขอมูล
ได 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 

 



~ 104 ~ 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

5 โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
แกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาลตําบล       
บึงเจริญ    
 

เพื่อเปนการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการ
ตอตานการทุจริต  
 
 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
และพนักงาน 
ทต.บึงเจริญ  
จํานวน ๕๐  
คน   

- 20,000 20,000 - - ผูมารับบริการ 

ประเมินความ
พึงพอใจการ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
ตองไดรับผล
การประเมิน
ไมต่ํากวารอย
ละ 70 

ผูบริหาร สท.และ
พนักงาน ประพฤติ
ปฏบิัติโดยยึดมั่น
ตามหลักประมวล
จริยธรรม 

สํานัก

ปลัด 

 

 

6 โครงการอบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
 

เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมตระหนักถึงมี
ความรูเก่ียวกับสิทธิใน
การเขาถึงขอมูล
ขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

ผูเขารวม
อบรม จํานวน 
๕0 คน 

(ตัวแทน
สาํนัก/กอง 
จํานวน 10 

คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน 
๔0 คน)  

- 20,000 20,000 - - ผลการเรียนรู
เฉลี่ย รอยละ 
80 ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 

เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
เก่ียวกับสิทธิในการ
เขาถึงขอมูล
ขาวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540 

สํานัก

ปลัด 

 



~ 105 ~ 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

7 โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จาง   

เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
และผูไดรับการแตง 
ตั้งใหเปนกรรมการ
ตรวจการจางทํา
หนาที่ตรวจงานจาง
อยางถูกตองตาม
ขอบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมกา
รตรวจการ
จาง 

- - 10,000 - 10,000 รอยละของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจาง
ทําหนาที่ตรวจ
งานจางอยาง
ถูกตอง 

คณะกรรมการ
ตรวจการจางทํา
หนาที่ตรวจงาน
จางอยางถูกตอง
สอดคลองกับ
ขอบังคับหรือ
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

กองคลัง 

 

8 โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหาร 
และสท. เพิ่มพูน
ความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547  

ผูบริหาร 
จํานวน ๔ 
คน และสท. 
จํานวน ๑๒ 
คน รวม ๑๖ 
คน 

- - - - 10,000 ผูเขาอบรมผาน
เกณฑการ
ประเมินรอยละ 
80 

ผูบริหาร สท. มี
ความรูความ
เขาใจระเบียบ
กระทรวง   
มหาดไทยวา
ดวยขอบังคบั 

การประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 
2547 

สํานัก

ปลัด 

 

 



~ 106 ~ 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

9 โครงการกอสรางโรง
จอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบล       
บึงเจริญ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให
ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ 

อาคารจอด
รถ 1 หลัง 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สรางอาคารที่
จอดรถไดตาม
แบบที่ ทต.  
บึงเจริญ
กําหนด 

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ
ไดรับความ
สะดวกในการ
จอดรถ 

สํานัก

ปลัด 

 

10 โครงการกอสราง
บานพักขาราชการ
เทศบาลตําบล       
บึงเจริญ 

เพื่อใหยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ขาราชการดาน
ความมั่นคงของที่
พักอาศัย  

บานพัก 1 
หลัง 

- - - 945,000 945,000 กอสราง
บานพักไดตาม
แบบ
รายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ
กําหนด 

ขาราชการเขาถึง
สวัสดิการของรัฐ 

สํานัก

ปลัด 

 

 

11 โครงการสงเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

เพื่อสงเสริม
กระบวนการพัฒน
าประชาธิปไตย
อยางยั่งยืน 

ประชาชน 
100 คน 
ผูบริหารและ 
พนักงาน 

- - 10,000 - - ผูรวมโครงการ        
มีความรูความ
เขาใจไมนอย
กวา รอยละ 
75 

เกิดกระบวนการ 
พัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ระดับทองถ่ิน 

สํานัก

ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบงึเจริญ ที่  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

12 โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตยสุจริต
และปลูกฝงทัศนะ
คติวัฒนธรรมที่ดีใน
การตอตานการ
ทุจริต 

เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกและ
คานิยมที่ดีและ
ประพฤติมิชอบ 

ผูบริหารและ
พนักงาน 
จํานวน 50 
คน 

- 10,000 - 10,000 - ระดับความรู
ความเขาใจ
ของผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวา รอย
ละ 75 

ผูบริหารและ
พนักงาน
ปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย
สุจริต 

สํานัก

ปลัด 

13 โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการจัดงานรัฐ
พิธีและศาสนพิธี 

เพื่อเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
และความสามัคคี
ของประชาชนชาว
ไทยที่มีตอชาติ
ศาสนาและพระ 
มหากษัตริย 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ    
บานกรวด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผลการ

ดําเนิน

โครงการของ

หนวยงานที่ขอ

งบประมาณ 

ประชาชนชาว
ไทยเกิดความ
จงรักภักดตีอชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

สํานัก

ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

14 โครงการวนัทองถ่ิน
ไทย 

เพื่อเปนการรําลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอเกลา
เจาอยูหัวและ
เพื่อใหสาธารณชน
ไดเห็นถึง
ความสําคัญของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอันเปน
รากฐานของการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอ    
บานกรวด 

- - 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ

ดําเนิน

โครงการของ

หนวยงานที่ขอ

งบประมาณ 

ประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอัน
เปนรากฐานของ
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานัก

ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

15 โครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

เพื่อปกปองและ
เชิดชูสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 

ประชาชน
ตําบล 

บึงเจริญ 

- - - - 10,000 จัดกิจกรรม
ตางๆเพื่อ
ปกปองและ
เชิดชูสถาบัน
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัต
ริยไดบรรลุ
วัตถุประสงค 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจและ
รวมกันปกปอง
และเชิดชู
สถาบัน 

สํานัก
ปลัด 

 

รวม  จํานวน  15  โครงการ 350,000 400,000 1,010,00
0 

1,715,00
0 

1,705,00
0 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   5  ดานการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  4  การพฒันาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

      1.2แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล    
บึงเจริญ 

เพื่อปรับปรุง
อาคารสาํนักงาน
ใหมีสภาพการใช
งานท่ีดีกวาเดิม 

อาคาร
สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลบึง
เจริญ ทั้ง
ภายนอก
และภายใน 

- - 112,200 112,200 - ปรับปรุง
อาคาร
สํานักงานได
ตามแบบที่         
ทต.บึงเจริญ 
กําหนด 

อาคาร
สํานักงานมี
สภาพการใช
งานไดดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

รวม  จํานวน  1  โครงการ   112,200 112,200     
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที ่1 ดานเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดบุรีรัมยที ่2 การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญที่ 6 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุภมูิ

ทัศนแหลงทองเที่ยว

ตําบลบึงเจริญ 

เพ่ือพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวและมี

สถานที่พักผอน

สําหรับนักทองเท่ียว

และประชาชน 

ปรับปรุงภูมิ ทัศน

บ า น ผึ้ ง ร อ ย รั ง 

และ พิพิธภัณฑยุค

กอนประวัติศาสตร

วัดปาพระสบาย 

- - - 100,000 100,000 จุดถายภาพ

เพ่ิมขึ้น 

สถานที่ทองเท่ียวมี

ความสวยงามและ

ประชาชนมีที่

พักผอนหยอนใจ 

สํานักปลดั 

๒ โครงการอบรม         

ยุวมัคคุเทศกนอย 

เพ่ือใหเยาวชนได

ประชาสัมพันธ 

แนะนํา แหลง

ทองเท่ียวในตําบล 

เยาวชนตําบล      

บึงเจริญ             

จํานวน 1 รุน ๆ 

ละ ๓๐ 

- - 15,000 - - ผูที่เขาอบรม

สามารถนาํ

ความรูไปใชได 

มีบุคลากรบริการ

ดานการทองเที่ยว 

สํานักปลดั 

๓ โครงการสงเสริม      

งานประเพณีตีผึ้งรอยรัง 

15 ค่ํา เดือน 5 

เพ่ือสืบสานงาน

ประเพณีตีผึ้งรอยรัง 

และประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวและ

จําหนายผลิตภัณฑ 

บานสายตรีพัฒนา 

3 หมูที ่10 

- 16,000 40,000 40,000 40,000 นักทองเที่ยว

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีรายได

จากการจําหนาย

ผลิตภัณฑของ

ชุมชน 

สํานักปลดั 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 6  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางศาลา

กลางนํ้า บานผึ้งรอย

รัง 

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ของหมูบานทองเท่ียว 

  

บานสายตรีพฒันา 

3 หมูท่ี 10 

- - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ไดอาคารตาม

แบบ

มาตรฐาน 

มีสถานที่รองรบั

นักทองเที่ยวและ

ชมชมบรรยากาศ

หมูบานทองเท่ียว 

สํานักปลดั 

5 โครงการปรบัปรุง

อาคารพิพิธภัณฑยุค

กอนประวัติศาสตรวัด

ปาพระสบาย      

(หลังเดิม)  

เพ่ือเปนสถานที่

รวบรวมอุปกรณ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

เพ่ือเปนแหลงเรยีนรู

ทางวัฒนธรรมประจํา

ทองถิ่น 

พิพิธภัณฑยุคกอน

ประวัติศาสตรวดั

ปาพระสบาย หมู 

4  (คุมบึงนอย) 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวให

ไดตาม

มาตรฐานการ

ทองเท่ียว 

เปนแหลงเรียนรู

วัฒนธรรม วถิี

ชาวบาน 

สํานักปลดั 

6 โครงการปรบัปรุง   

หอชมผึ้งรอยรัง 

เพ่ือเปนสิ่งอํานวย

ความสะดวก         

พัฒนารูปแบบการ

บริการนักทองเท่ียว  

บานสายตรีพฒันา 

3 หมู 10 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวให

ไดตาม

มาตรฐาน 

มีสถานที่ไวบรกิาร

นักทองเที่ยว       

จุดชมผึ้งรอยรงั 

สํานักปลดั 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 6  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง

ศูนยบริการแหลง

ทองเท่ียวตําบล      

บึงเจริญ 

เพ่ือใหบริการ

นักทองเที่ยว 

พิพิธภัณฑยุคกอน

ประวัติศาสตรวดั

ปาพระสบาย หมู 

4 (คุมบึงนอย) 

- - - 500,000 500,000 พัฒนาการ

ใหบริการ

นักทองเที่ยว

ตามมาตรฐาน 

นักทองเที่ยวมีจุด

รับบริการ

สอบถามขอมูล

แหลงทองเท่ียว 

สํานักปลดั 

 

8 โครงการปรับปรุง 

หองสขุา แหลง

ทองเท่ียว 

เพ่ือใหบริการ

นักทองเที่ยว 

พิพิธภัณฑยุคกอน

ประวัติศาสตรวดั

ปาพระสบาย หมู 

4  (คุมบึงนอย) 

- - - ๑00,000 ๑00,000 พัฒนาการ

ใหบริการ

นักทองเที่ยว

ตามมาตรฐาน 

รองรับการ

ใหบริการ

นักทองเที่ยว 

สํานักปลดั 

 

9 โครงการจางออกแบบ

อาคารพิพิธภัณฑยคุ

กอนประวัติศาสตรวัด

ปาพระสบาย 

เพ่ือออกแบบอาคาร

พิพิธภัณฑยุคกอน

ประวตัิศาสตรวัดปา

พระสบาย 

อาคารพิพิธภัณฑ

ยุคกอน

ประวัติศาสตรวดั

ปาพระสบาย 

- - - 200,000 200,000 ไดอาคารตาม

แบบ

มาตรฐาน 

ไดแบบกอสราง

อาคารตามที่

กําหนด 

สํานักปลดั 

 

รวม 9 โครงการ - 16,000 55,000 1,74๐,๐๐๐ 1,740,๐๐๐  
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 6  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน

ประเพณีขึ้นเขา    

พนมรุง  

เพ่ืออนุรักษงาน

ประเพณีอันดีงามใน

การจัดงานขึ้นเขาพนม

รุงของชาวจังหวดั

บุรีรัมยใหคงอยูสืบไป 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดบุรีรัมย 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานการ

ดําเนิน

โครงการของ

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

ประเพณีขึ้นเขา

พนมรุงของชาว

จังหวดับุรีรมัยคง

อยูสืบไป 

กอง

การศึกษา 

 

 

2 โครงการการจัดงาน

เคร่ืองเคลือบพันป

ประเพณีบานกรวด 

 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนเขาใจถึง

คุณคาศลิปวฒันธรรม 

และมีความภาคภูมใิจ

รวมกันในมรดกทาง

วัฒนธรรมทองถิ่นของ

ตนเอง 

ที่ทําการปกครอง

อําเภอบานกรวด 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

รายงานการ

ดําเนิน

โครงการของ

หนวยงานที่

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีโบราณ

คงอยูสืบไป  

กอง

การศึกษา 
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ก.  ยทุธศาสตรจังหวดับุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกจิ 
ข.  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดับุรีรัมยที ่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 6  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสงเสรมิการ

จัดงานเครื่องเคลือบ

พันปประเพณีบาน

กรวด 

เพ่ือสงเสรมิการ

ทองเที่ยวเชิง

ศิลปวฒันธรรม

ทองถ่ินเปนการ

อนุรักษไวซึ่ง

ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชน 13 

หมูบานและ

บุคลากรเทศบาล 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการจัด

งานเครื่อง

เคลือบพันป 

ศิลปวฒันธรรม

ทองถ่ินคงอยู

สืบไป 

กอง

การศึกษา 

 

 

รวม 3 โครงการ 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000  
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2 ดานพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเสน
บานสายตรี 4 เหนือ 
หมูที่ 6 ต.บึงเจริญ 
– ตําบลหนองไมงาม 

เพื่อใหถนน ลาด
ยางไดมาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 
สัญจรและขนสง
สะดวก 

ระยะทาง 

๘,๐๐๐ 

เมตร กวาง 

๖ เมตร 

- 
 

- 48,000,00
0 

48,000,00
0 

48,000,00
0 

กอสราง
ถนนลาดยาง
ไดตามแบบ
รายละเอียด 
ทต.บึงเจริญ
กําหนด 

การคมนาคม
สัญจรไปมา   
ของประชาชน   
มีความ
สะดวกสบาย
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเสน
บานสายตรี 5 หมู 
13 ต.บึงเจริญ – 
บานหนองตะเคียน 
ต.บานกรวดปญญา
วัฒน 

เพื่อใหถนน ลาด
ยางไดมาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 
สัญจรและขนสง
สะดวก 

ระยะทาง 
3,000 
เมตร กวาง 
6 เมตร 

- - 18,000,00
0 

18,000,00
0 

18,000,00
0 

กอสราง
ถนนลาดยาง
ไดตามแบบ
รายละเอียด 
ทต.บึงเจริญ
กําหนด 

การคมนาคม
สัญจรไปมา   
ของประชาชน   
มีความ
สะดวกสบาย
ปลอดภัย 

กองชาง 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2 ดานพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเสน
บานสายตรี 3 ต.
ปราสาท-บานสายตรี 
4 ใต หมูที่ 7 ต.บึง
เจริญ – บานสายตรี 
9 ต.หนองไมงาม 

เพื่อใหถนน ลาดยาง
ไดมาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง สัญจรและ
ขนสงสะดวก 

ระยะทาง 
5,000 เมตร 
กวาง 6 เมตร 

- - - 
 

30,000,00
0 
 

- กอสราง
ถนนลาดยาง
ไดตามแบบ
รายละเอียด 
ทต.บึงเจริญ
กําหนด 

การคมนาคม
สัญจรไปมา   
ของ
ประชาชน   
มีความ
สะดวกสบาย
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเสน 
บานหนองไมงาม 1 
ต.หนองไมงาม – 
บานหนองปรือ หมู 
5 ต.บึงเจรญิ – บาน
ตาอี ต.บานกรวด
ปญญาวัฒน 

เพื่อใหถนน ลาด
ยางไดมาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 
สัญจรและขนสง
สะดวก 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 
กวาง 6 เมตร 

- 
 

- 18,000,00
0 

18,000,00
0 

18,000,00
0 

กอสราง
ถนนลาดยาง
ไดตามแบบ
รายละเอียด 
ทต.บึงเจริญ
กําหนด 

การคมนาคม
สัญจรไปมา   
ของ
ประชาชน   
มคีวาม
สะดวกสบาย
ปลอดภัย 

กองชาง 
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2 ดานพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

5 โครงการกอสราง
ถนน ลาดยาง บาน
สายตรี 4 เหนือ 
หมูที่ 6 เสนสี่แยก
ถนน 224- สี่แยก
วัดปาสวนยาง   

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สญัจรและการ
ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน    
ลาดยาง 
ขนาด กวาง 
6 ม. ยาว 
2,050 ม.  

- - - - 12,300,00
0 

กอสราง

ถนนไดตาม

แบบที่        

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและ

การขนสงของ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนน ลาดยาง บาน
บึงเกาหมูท่ี 2 เสน
ทิศตะวันตก - สาม
แยกคุมบานนอย 
หมูที่ 4  

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สญัจรและการ
ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน    
ลาดยาง 
ขนาด กวาง 
5 ม. ยาว 
3,000 ม.   

- - - - 15,000,00
0 

กอสราง

ถนนไดตาม

แบบที่        

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและ

การขนสงของ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองชาง 

7 โครงการกอสราง
ถนน ลาดยาง บาน
สายตรี 6 เหนือ 
หมูที่ 3 เสนสี่แยก
ถนน 224- บาน
บึงเกา หมูที่ 2   

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สญัจรและการ
ขนสงสะดวก 

กอสรางถนน    
ลาดยาง 
ขนาด กวาง 
5 ม. ยาว 
3,000 ม.  

- - - - 15,000,00
0 

กอสราง

ถนนไดตาม

แบบที่        

ทต.บึงเจริญ

กําหนด 

การสัญจรและ

การขนสงของ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัย 

กองชาง 
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รวม  จํานวน  7  โครงการ   84,000,000 114,000,000 126,000,000  
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่   1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 2 ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหวย
เสว ต.บึงเจริญ -   
ต.หนองไมงาม 

เพื่อเปนแหลงกัก
เก็บน้ําเพือ่
การเกษตร 

ขุดลอกหวย

เสว 

12,000,00
0 
 

- - - 12,000,00
0 
 

เกษตรกรมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ 

มีแหลงกักเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกลํา
หวยตาเขียว        
ต.บึงเจริญ –        
ต.บานกรวด 

เพื่อเปนแหลงกัก
เก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกลํา
หวยตาเขียว 

9,000,000 
 

- 9,000,00
0 

 

- 9,000,000 
 

เกษตรกรมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ 

มีแหลงกักเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกหวย
เมฆา ต.บึงเจริญ – 
ต.ปราสาท 

เพื่อเปนแหลงกัก
เก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกลํา
หวยตาเขียว 

9,000,000 
 

- - - 9,000,000 
 

เกษตรกรมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ 

มีแหลงกักเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกลํา
หวยตาอยู           
ต.บึงเจริญ  

เพื่อเปนแหลงกัก
เก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกลํา
หวยตาอยู           

- - - - 11,000,00
0 

เกษตรกรมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ 

มีแหลงกักเก็บ
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

รวม  จํานวน  4  โครงการ 30,000,00
0 

- 9,000,00
0 

- 41,000,00
0 

 

 



~ 120 ~ 
 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่  1  ดานเศรษฐกิจ 

ข.  ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่  2  การพฒันาการทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที ่ 6  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

1 โครงการกอสราง  
อาคารพพิิธภณัฑ
ยุคกอน
ประวัติศาสตรวดั
ปาพระสบาย 

เพ่ือเปนสถานที่
รวบรวมโบราณวัตถุ 
และแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตร 

พิพิธภัณฑยุค
กอน
ประวัติศาสตร
วัดปาพระสบาย 
หมู 4  (คุมบึง
นอย) 

- - - ๕0,0
๐๐,๐๐๐ 

๕0,๐0
๐,๐๐๐ 

พัฒนา

แหลง

ทองเท่ียวให

ไดตาม

มาตรฐาน

การ

ทองเท่ียว 

เปนแหลงเรียนรู

ทาง

ประวัติศาสตร 

สํานัก

ปลัด 

รวม  จํานวน  1  โครงการ - - - 50,000,00
0 

50,000,00
0 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

กลองโทรทัศ

นวงจรปด 

- - - ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

2 สรางความเขมแข็ง   
ของชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอาน
บัตรแบบ
อเนกประสง
ค(Smart 
Card 

Reader) 
จํานวน 3 
เครื่องๆละ 
700 บาท 

- - ๒,๑๐๐ - - กอง
สวัสดิการ 

รวม  จํานวน  2  โครงการ - - 2,100 910,000 910,00
0 
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สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น             สี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ                
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น            
สี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดอืนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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โดยเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ  

๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/               
ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มคีวามยุงยากมากขึ้น 
 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ       ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย                    

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้ งงบประมาณให เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน                 

ท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
  5)  มีหลายโครงการที่มีความสําคญั แตไมไดดําเนินการตามแผนที่วางไว จึงเสนอแนะตอคณะ
ผูบริหารในการดําเนินโครงการควรพิจารณาความสําคัญ ตามคําความจําเปนและแรงดวนและโครงการที่มีผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนกอน 
 

 

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