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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท

สําคัญต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนในท้องถิ่น  การวางแผนพัฒนาก็เป็นปัจจัย

สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้การบริหารและการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของ

ท้องถิ่น  เพื่อนําไปสู่การกําหนดภารกิจและแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบล                 

ไผ่ใหญ่ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ได้กําหนดวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพร้อมการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่สอดคล้องกัน

อย่างเป็นระบบอันจะช่วยใหแ้ผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่  สามารถสะท้อนถึงจุดมุ่งหมาย

และแนวทางการพัฒนาได้อย่างสมเหตุสมผล  รวมทั้งสามารถผนึกกําลังทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่ วนตํ าบลไผ่ ใหญ่   หวั ง เป็นอย่ า งยิ่ ง ว่ าแผนพัฒนาท้องถิ่ น                    

(พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร                                      

ส่วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล  

ตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนต่างๆ ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านตําบลและ

ประชาชนทุกส่วน ที่ได้สละเวลาเสนอความคิดเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

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

(พ.ศ.2561 - 2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

บทที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลไผ่ใหญ่ 

 ตําบลไผใ่หญ่  เป็นตําบลที่ตัง้ชุมชนโบราณแหง่หนึ่ง มีตํานานเล่าขานประวัติความเป็นมา 

ที่ยาวนาน  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น   แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้ 

 1.  เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  หมูบ่้านซึ่งเป็นที่ตั้งตําบลจะมีลักษณะพิเศษ  คอื  ตั้งอยู่บนที่ 

เนินสูงลอ้มรอบด้วยปุาไผ่  มหีนองน้ํากระจายอยู่ทั่วไปรอบหมู่บ้าน  และที่สําคัญมีสระน้ําโบราณที่มีอายุ

ยาวนานคู่กับชุมชนนั่นคอื   สระศรธีนญชัย   

 2.  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   ตําบลไผ่ใหญ่เป็นศูนย์รวมเอกลักษณ์ทางวัฒนธธรรมที่สําคัญ

ของตําบล  ซึ่งประกอบด้วย 

  - อุโบสถวัดเวฬุวันที่มีอายุเก่าแก่มีลักษณะสวยงามและยังใช้ประโยชนไ์ด้จนถึงปัจจุบัน 

  - พระพุทธรูปภายในอุโบสถ์วัดเวฬุวัน 

  - เทวรูปหนิศรธีนญชัย (เซียงเมี่ยง)  ปัจจุบันได้ถูกโจรกรรมตัดส่วนที่เป็นศรีษะไปแล้ว 

 3. เอกลักษณ์ทางภาษา  เป็นตําบลที่มภีาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทุกหมู่บ้านภายในตําบล  

ตามสภาพแวดล้อม หมู ่4 , 5 และ หมู่ 11 ภาษาพูดออกเสียงจะแตกต่างออกไป ส่วนหมู่ 1, 2 , 3 , 6, 7, 

8, 9, 10 และ 12  จะออกเสียงค่อนขา้งเหนอ่ตามแบบฉบับดั้งเดิม 

ตราสัญลักษณ์ของต าบลไผ่ใหญ่ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่  ได้กําหนดตราสัญลักษณ์ของตําบลมีลักษณะเป็นวงกลม

ภายในวงกลมประกอบด้วย   รูปหนองน้ําและดอกบัว จะมีคนนั่งอยู่ระหว่างกอไผ่  2 กอ  มีความหมาย  

ดังนี้ 

   หนองน้ํา  หมายถึง  สระศรธีนญชัย  ซึ่งเป็นสระโบราณมีอายุยาวนานคู่กับชุมชนบ้านไผ่ใหญ่   

และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวและปลานานาชนิดในทุกพื้นที่ในตําบลไผ่ใหญ่  นอกจากนั้นพื้นที่ใน

ตําบลไผใ่หญ่ยังเป็นแหล่งผลติข้าวที่สําคัญแห่งหนึ่งของอําเภอมว่งสามสิบ 

 ดอกบัว  หมายถึง   ตําบลไผใ่หญ่เป็นตําบลหนึ่งที่อยู่ในการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี 

 กอไผ่    หมายถึง ชาวบ้านนิยมปลูกต้นไผ่ไว้มากโดยเฉพาะภายในบ้านไผ่ใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของ

ตําบล 

 คนนั่งระหว่างกอไผ ่  หมายถึง  ศรีธนญชัยหรือเซียงเมี่ยง  ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มปีัญญาเฉลียว

ฉลาด  เปรียบเสมอืนชาวตําบลเป็นบุคคลที่ได้รับการศกึษาสูง  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหล่ง

โบราณสถานโบราณวัตถุ 
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1.  อุโบสถวัดเวฬุวัน   เป็นอุโบสถที่มอีายุเก่าแก่มาก ไม่ปรากฏว่าสร้างสมัยใด จากคําบอกเล่า

จากผู้เฒ่า  ทราบว่าบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าด้วยปุาไผ่   มีลักษณะเป็นบ้านเก่าได้มพีระ 

ธุดงค์องค์หนึ่งเดินธุดงค์มาจากเวียงจันทร์  ชื่อ  พระญาครูสา ได้ธุดงค์เข้ามาในบริเวณนี ้ได้พบโบสถ์รา้ง

มีปุาไผ่ขึ้นปกคลุม  จึงได้จําวัดสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานภายในอุโบสถหลังนี้ เมื่อปี พ.ศ.2471 และ พ.ศ.

2474 พระองค์เจ้าธานีนิวัติและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้เสด็จมาทอดพระเนตรอุโบสถหลังนี้  

เพื่อศกึษาประวัติศาสตร์  อุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณะมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งสุดท้ายเมื่อปี  พ.ศ. 2489 

โดยพระมหาจูม โชตโก (พระครูโศภนธรรมาภรณ์) เป็นประธาน 

2. เทวรูปหนิ (รูปเซียงเมี่ยง) เป็นเทวรูปหนิไม่ทราบว่าสร้างในยุคสมัยใด จากการสอบถาม                  

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทราบว่าเป็นเทวรูปที่คู่มากับอุโบสถ  ปัจจุบันนีส้่วนศีรษะได้ถูกขโมยไปแล้ว 

3. พระเจา้ใหญ่วัดเวฬุวัน  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบบนฐานชุกชี ภายใน

อุโบสถวัดเวฬุวันมอีายุเก่าแก่ที่สุด  เป็นพระพุทธรูปที่มคีวามศักดิ์สทิธิ์มาก มเีรื่องเล่าว่า เคยมีคนมา 

ดื่มน้ําสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปองค์นี้แล้วได้เห็นผลทันตา 

4. หินศลิาแลงรูปเสมาธรรมจักร   เป็นหนิศลิาแลงที่คู่กับอุโบสถวัดเวฬุวัน สันนิษฐานว่ามีอยู่

หลายอัน  ในยุคที่หินแหห่นิทรายเกิดเป็นเงินเป็นทอง  (ท้าวธรรมกิราชผบีุญ) นั้น สมเด็จกรมพระยาดํารง

ราชานุภาพได้เสด็จเอาไปพิสูจนห์าหลักฐานทางประวัติศาสตร์   และได้นําหนิศิลาแลงรูปเสมาธรรมจักร

ไปด้วย   ส่วนที่เหลือกรมศลิปากรได้มาเอาไปอีกครั้งเมื่อประมาณ  พ.ศ.2510 และใบเสมาขนาดใหญ่ที่

อยู่บ้านไผ่ใหญ่หรือโนนปูุตา ตําบลไผใ่หญ่นี้  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสมบัติ

ของชาติ  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  53  ตอนที่  37   วันที่  27  กันยายน  2479   

5. สระเซียงเมี่ยงหรอืสระศรีธนญชัย   เป็นสระน้ําโบราณที่สําคัญคู่บ้านไผ่ใหญ่   ไม่ทราบว่าขุด

ตั้งแตยุ่คใดสมัยใด   ถือกันว่าเป็นสระน้ําที่มคีวามศักดิ์สิทธิ์มาก  ผูท้ี่ได้ดื่มน้ําในสระแห่งนีจ้ะเกิดปัญญา

เฉลียวฉลาด   ต่อมาได้ทําการขุดลอกสระเมื่อ  พ.ศ.2479 โดยพระมหาจูม  โชตโก  ภายหลังได้เลื่อน

สมณศักดิ์เป็นที่พระครูโศภนธรรมาภรณ ์   เป็นประธานในการขุดลอก  โดยเมื่อขุดลงไปได้พบคันไถ

อันหนึ่งมีขนาดใหญ่มากทําด้วยไม้ตะเคียนมีความสูงตั้งตรงวัดจากพืน้ถึงหางไถ ประมาณ 2 เมตร 

ปัจจุบันนีไ้ด้หายไปแล้ว 

คําขวัญตําบลไผใ่หญ่ 

   บ้านไผ่ใหญ่ญาครูสา  โนนปูุตาดึกดําบรรพ์   

วัดเวฬุวันคู่บ้าน   มะขามหวานต้นตํารับ   

อดีตสํานักมูลกัจจายน์  สระโบราณศรธีนญชัย   

พระเจา้ใหญ่องคศ์ักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ด้านสาบาน  

   ถิ่นนักปราชญ์อาจารย์  ภาคอีสานรูจ้ักดี 
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1.  ด้านกายภาพ   

         1.1  ที่ตั้งและขนาดของต าบล 

           องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่  เป็น  1  ใน  14  ตําบล  ในเขตอําเภอม่วงสามสิบ  

จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 และองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่  

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านไผ่ใหญ่   ตําบลไผ่ใหญ่  อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   อยู่ห่างจาก                     

ที่ว่าการอําเภอม่วงสามสิบ  ประมาณ  20  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปทาง  

ทิศเหนือ  ประมาณ  68  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  630  กิโลเมตร  

โดยทางรถยนต์ 683  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,625 ไร่ โดยมี

อาณาเขตติดตอ่กับพืน้ที่ตําบลต่างๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนอื จรด  อบต.เหล่าบก อําเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

    จรด อบต.โพนเมืองน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

  ทิศใต้  จรด อบต.นาเลิง อําเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  ทิศตะวันออก จรด อบต.ยางโยภาพ อําเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  ทิศตะวันตก จรด อบต.จกิดู่ , อบต.โพนเมืองน้อย อําเภอหัวตะพาน  

          จังหวัดอํานาจเจรญิ  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีความลาดชันอยู่เป็นหย่อมๆ มีลําห้วยไหลผ่านกระจายอยู่ 

ตอนกลางของตําบลและตามแนวเขตทิศเหนอื ทิศใต้ ได้แก่ หว้ยเวียงหลวง หว้ยไผใ่หญ่ เป็นต้น  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

         ภูมิอากาศโดยทั่วไป คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจะมี

อากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม 

ถึงเดือนกันยายนของทุกปี 

                1.4 ลักษณะของดิน 

พื้นที่โดยทั่วไปของตําบลไผ่ใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สภาพดินในพื้นที่มีลักษณะเป็น

ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินนา มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงต่ํา ใช้ประโยชน์

ในการทํานา และทําสวน โดยในพืน้ที่ พบปัญหาสภาพดินเค็มในบางหมู่บ้าน 
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2.  ด้านการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

  ตําบลไผใ่หญ่ ประกอบด้วยจํานวน 12 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

ไผ่ใหญ่ ทั้งหมด ได้แก่ 

  หมูท่ี่ 1 บ้านไผ่ใหญ่  จํานวน  206  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 2 บ้านดอนแดง  จํานวน  52  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 3 บ้านแสงไผ่  จํานวน  128  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 4 บ้านโนนรังใหญ่  จํานวน  129  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 5 บ้านหนองมะทอ  จํานวน  112  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 6 บ้านโนนดู่  จํานวน  70  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 7 บ้านเหล่าสูง  จํานวน  67  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 8 บ้านไผ่ใหญ่  จํานวน  72  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 9 บ้านเหล่าค้อ  จํานวน  73  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 10 บ้านไผ่ใหญ่  จํานวน  152  หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 11 บ้านโนนรังใหญ่  จํานวน  105   หลังคาเรือน 

  หมูท่ี่ 12 บ้านแสงไผ่  จํานวน  144  หลังคาเรอืน 

 2.2 การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจํานวน 12 หมูบ่้าน 

หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผูบ้ริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน จะมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 2 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 24 คน 

3.  ประชากร 

 3.1 ข้อมูลประชากร 

  ประชากรรวมทั้งสิน้ จํานวน  4,809 คน แยกเป็นชาย 2,423 คน  หญิง 2,386 คน 

จําแนกแตล่ะหมูบ่้านเป็นดังนี้ 

       

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรอืน 

ทั้งหมด 
ชาย หญิง จ านวน 

ประชากร 

1 ไผ่ใหญ่ 206 278 284 562 

2 ดอนแดง 52 111 97 208 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรอืน 

ทั้งหมด 
ชาย หญิง จ านวน 

ประชากร 

3 แสงไผ่ 128 212 244 456 

4 โนนรังใหญ่ 129 304 319 623 

5 หนองมะทอ 112 257 226 483 

6 โนนดู่ 70 134 127 261 

7 เหล่าสูง 67 123 118 241 

8 ไผ่ใหญ่ 72 144 128 272 

9 เหล่าค้อ 73 142 141 283 

10 ไผ่ใหญ่ 152 210 234 444 

11 โนนรังใหญ่ 105 241 212 453 

12 แสงไผ่ 144 267 256 523 

รวม 1,310 2,423 2,386 4,809 

                  หมายเหตุ  ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ห้องทะเบียนราษฎร์ อําเภอม่วงสามสบิ                        

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร                                                                                                    

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผูม้ีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน) 
 

4.  ลักษณะทางสังคม          

 4.1  การศึกษา                                                                                         

                องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ มโีรงเรียนในพืน้ที่ระดับช้ันอนุบาลและช้ันประถมศกึษาปีที่ 

1 – 6 จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไผใ่หญ่ , โรงเรียนประชาสามัคคี , โรงเรียนบ้านแสงไผ ่, 

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ และโรงเรยีนบ้านหนองมะทอ และมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (ถ่ายโอนจาก

กรมศาสนา) ที่อยู่ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ จํานวน 2 ศูนย์ คอื ศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑว์ัดเวฬุวันและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ 

 4.2  สาธารณสุข  มีสถานีอนามัย  2  แหง่  ดังนี้ 

                1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไผใ่หญ่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านไผใ่หญ่ ตําบลไผใ่หญ่ 

อําเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสงไผ ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ตําบลไผ่ใหญ่ 

อําเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 4.3  อาชญากรรม  ในพืน้ที่ตําบลไผใ่หญ่ ยังไม่มีอาชญากรรมเพราะยังเป็นพืน้ที่ตําบลที่มสีภาพ

ทางสังคมยังเป็นชุมชนชนบท 

 4.4  ยาเสพติด  ในพืน้ที่ตําบลไผใ่หญ่ ยังไม่มปีัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะยังเป็นพื้นที่ตําบลที่มี

สภาพทางสังคมยังเป็นชุมชนชนบท 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์  ตําบลไผใ่หญ่มีหลายหมู่บ้านที่มีกลุ่มสงเคราะหฌ์าปนกิจศพ 
   

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

- ถนนสายหลัก  3 สาย 

 - ถนนสายรอง  21 สาย 

          5.2  การไฟฟ้า 

                 การดําเนินกิจการไฟฟูาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลไผใ่หญ่ อยู่ในความรับผิดชอบและ

ดําเนนิงานโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี หนว่ยอําเภอมว่งสามสิบ 

       ในเขตพืน้ที่ตําบลไผใ่หญ่ทุกหมูบ่้านมไีฟฟูาใช้ แต่พืน้ที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่ทั่วถึง 

และไฟฟูาส่องสว่างติดตามแยกหมูบ่้านบางสว่น 

5.3  การประปา 

                 ประชาชนในตําบลไผใ่หญ่  ได้รับการบริการด้านการประปาหมูบ่้าน เป็นจํานวนครบ  1,283  

ครัวเรือน 

 5.4  โทรศัพท์ 

        ภายในตําบลไผใ่หญ่ไม่มีการให้บริหารสาธารณะแล้ว เนื่องจากประชาชนมีโทรศัพท์สว่นตัว

ครอบคลุมครบหมดแล้ว ส่วนระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตยังครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 5.5  ไปรษณยี์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

                     -  ที่ทําการไปรษณีย์                      1     แหง่ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

       ประชากรตําบลไผใ่หญ่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด 

 6.2  การประมง 

                 ตําบลไผใ่หญ่ส่วนใหญ่  ไม่มกีารทําประมงเป็นอาชะเพราะไม่มีแหลง่น้ําขนาดใหญ่ 

 6.3  การปศุสัตว์ 

        ตําบลไผใ่หญ่มีศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ ในหมูท่ี่  7  บ้านเหล่าสูง 

 

 



 
7 

 6.4  การบรกิาร 

        - ปั้มน้ํามันขนาดเล็ก (หลอด)   ๕     แห่ง 

        - โรงสี    ๗๕    แห่ง 

        - ร้านค้า    ๘๗     แห่ง 

        - ร้านซ่อมรถ     ๖     แห่ง 

        - ร้านเสริมสวย     ๓     แห่ง 

 6.5  การท่องเที่ยว 

        1. วัดเวฬุวัน  เป็นวัดเก่าแก่ประจําตําบลไผใ่หญ่ มีหอไตรเก่าแก่ และเป็นสถานที่สําหรับ

เรียนปริยัตธิรรมสําหรับพระภกิษุ สามเณรในเขตตําบล และละแวกใกล้เคียง มีพระเจ้าใหญ่วัดเวฬุวัน 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มคีวามศักดิ์สทิธิ์มาก มีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนมาดื่มน้ําสาบานต่อหน้า

พระพุทธรูป 

       2. เป็นสระน้ําที่มเีรื่องเล่าถึงประวัตขิองศรีธนญชัย (เซียงเมี่ยง) ซึ่งทําให้ตําบลไผใ่หญ่ได้รับ

การกล่าวขานว่าเป็นตําบลนักปราชญ์ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผูท้ี่ได้ดื่มน้ําในสระแห่งนีจ้ะเกิดปัญญาเฉลียว

ฉลาด 

 6.6  อุตสาหกรรม 

        ตําบลไผใ่หญ่  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.7  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

        ตําบลไผใ่หญ่ มีร้านค้าชุมชน และร้านค้าของผูป้ระกอบการทุกหมู่บ้าน และสินค้าส่วนใหญ่

มาจากในตัวจังหวัดอุบลราชธานี  และกลุ่มอาชพีมีทุกหมูบ่้าน ซึ่งได้จากการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนว่ยงาน ภาครัฐ 

 6.8  แรงงาน 

        การอพยพแรงงานช่ัวคราวไปทํางานต่างถิ่น  เพื่อหารายได้มาจุนเจอืครอบครัว โดยแรงงาน 

ส่วนใหญ่จะอพยพเข้ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดภาคตะวันออกในช่วงหลังฤดูทํานา 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      

 7.1 การนับถือศาสนา   

ประชาชนในตําบลไผใ่หญ่  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 

                     1.  วัดสว่างวนาราม (ม)    ตั้งอยู่บ้านไผ่ใหญ่  หมู ่ 1 

                     2.  วัดบ้านดอนแดง (ม)    ตั้งอยู่บ้านดอนแดง  หมู ่ 2 

                     3.  สํานักสงฆ์บ้านแสงไผ ่(ธ)   ตั้งอยู่บ้านแสงไผ ่ หมู่  3 

            4.  สํานักสงฆ์บ้านโนนรังใหญ่ (ธ)  ตั้งอยู่บ้านโนนรังใหญ่  หมู่  4 

           5.  วัดหนองมะทอ (ม)    ตั้งอยู่บ้านหนองมะทอ  หมู ่ 5 

                     6.  สํานักสงฆ์ศรัทธาสามัคคี (ธ)  ตั้งอยู่บ้านโนนดู่  หมู่  6 
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                     7.  สํานักสงฆ์พุทไธศวรรย์บ้านเหล่าสูง (ม) ตั้งอยู่บ้านเหล่าสูง  หมู่  7 

   8.  สํานักสงฆ์โนนกลอยบ้านเหล่าสูง (ธ) ตั้งอยู่บ้านเหล่าสูง  หมู่  7 

                      9.  วัดสิงหท์อง (ม)    ตั้งอยู่บ้านไผ่ใหญ่  หมู่  8 

                     10. วัดรุกขมงคล (ม)    ตั้งอยู่บ้านเหล่าค้อ  หมู่  9 

                     11. วัดเวฬุวัน (ม)    ตั้งอยู่บ้านไผ่ใหญ่  หมู่  10 

   12. วัดหนองปลาค่อ  (ม)   ตั้งอยู่บ้านไผ่ใหญ่  หมู่  10 

                     13 วัดบ้านโนนรังใหญ่ (ม)   ตั้งอยู่บ้านโนนรังใหญ่  หมู่  11 

                     14. วัดบ้านแสงไผ่ (ม)    ตั้งอยู่บ้านแสงไผ ่ หมู่ 12  

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

  1. การแข่งขันกีฬา  ตําบลไผใ่หญ่จะมีการแขง่ขันกีฬาตําบลในช่วงต้นปีของทุกๆ ปี ซึ่งมี 

เด็กและเยาวชนรว่มแขง่ขันกีฬาแต่ละประเภท 

  2. เทศกาลสงกรานต์? จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์  ณ ที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบล           

ไผ่ใหญ่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุภายในตําบล 

  3. งานบุญกฐิน งานบุญมหากฐินมีวัตถุประสงค์เพื่อนํากองกฐินไปทอดยังวัดที่ไม่มีผู้จอง 

กฐินทําใหเ้กิดการตื่นตัว พุทธศาสนกิชนให้ความสนใจการทอดกฐินมากขึ้น 

  4. ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีที่ต้องปฏิบัติทั้ง 12 เดือน ในแต่ละปี ฮตี มาจากคําว่า 

จารีต ถือเป็นจรรยาของสังคม ถ้าฝุาฝนื มีความผดิเรียกว่า ผิดฮีต หมายถึงผิดจารีต ฮีตสิบสอง 

  5. ครองสิบสี่ คือ ครองธรรม 14 อย่าง เป็นแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างผู้ปกครองกับผู้ 

อยู่ใต้ปกครอง หรอืระหว่างคนธรรมดาปฏิบัติต่อกัน 

  6. การกินดอง หมายถึง งานพิธีมงคลสมรส ซึ่งหมายความในลักษณะผูกพันเกี่ยวดอง 

ฝาุยหญิงฝุายชายจะได้มาอยู่ร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยถือเสมอืนเครือญาติ บิดามารดาทาง

ฝาุยหญิงกับฝาุยชายจะเป็นดองซึ่งกันและกันเรียกว่า พ่อดอง แม่ดอง 

  7. บุญบั้งไฟ คอื บุญเดือนหกทําขึน้เพื่อบูชาอารักษ์ มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพฯ

ขอฝนที่ทํามาจากประเพณีขอฝน ที่ได้ทํากันมาแต่บรรพกาล คําว่าบั้งไฟ หมายถึง กระบอกไม้ไผ่ที่นํามา

บรรจุดนิประสิว ผสมกับถ่านไฟ บดใหล้ะเอียดแลว้อัดลงในกระบอกไม้ไผ่ 

  8. บุญคูณลาน  ทําหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ก็จัดทําลานข้าวสําหรับนวดข้าว นํา

ข้าวที่เกี่ยวมาวางเรียงไว้เพื่อเตรียมนวด การกองข้าวใหสู้งขึ้น เรียกว่า คูณลาน ชาวนาที่ทํานาได้ผลก็จะ 

จัดทําบุญเลี้ยงพระที่ลานข้าว (ปัจจุบันรวมกันทําในหมู่บ้านที่ศาลากลางหมูบ่้าน) เพื่อเฉลิมฉลองเอาโชค

เอาชัยความอุดมสมบูรณ์ของไร่นาและเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน 

  9. ทําบุญข้าวประดับดิน  เป็นบุญที่ทําเพื่ออุทิศสว่นกุศลให้แก่ญาตมิิตรที่ตายไปแล้ว 

หรอืเปรต (หรอืชาวอีสานเรียกว่า เผต) นําภัตตราหารไปถวายแด่พระภกิษุสงฆ์ สามเณร แล้วอุทิศส่วน 

กุศลใหโ้ดยกรวดน้ําไปให้ด้วย 
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  10. ทําบุญข้าวสาก นิยมทํากันในวันขึน้สิบค่ําเดือนสิบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานบุญเดือน

สิบ เรียกข้าวสาก ซึ่งมาจากคําว่า สลาก เพราะเวลาถวายพระสงฆ์ไม่เจาะจง ถวายรูปใด จึงจัดทําเป็น

สลากชื่อเจ้าภาพ จัดได้ใครก็ถวายไปตามนัน้  เพื่อเป็นศริิมงคลแก่ไร่นา สวน เช่ือกันว่าเป็นการตอบแทน

คุณปูุ ย่า ตา ยาย หรอืญาติที่ลว่งลับไปแล้ว 

  11. ทําบุญออกพรรษา ตอนเชา้ชาวบ้านจะทําบุญตักบาตรที่เรียกกันว่า ตักบาตรเทโว ใน

วันนีพ้ระสงฆ์จะรวมกันทําพิธีออกพรรษาออกวัสสาปวารณา คอื การเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าว

ตักเตอืนกันได้ กลางคืนบางแหง่ก็นิยมจุดไต้ประทีปและจุดประทัดกันด้วย 

  12. ทําบุญเข้าพรรษา จัดทําขึน้ช่วงออกพรรษา (ประมาณเดือนกรกฏาคม) ของทุกปี               

มีการตักบาตร สังฆทานเพลตามวัดต่างๆ ในตําบลไผใ่หญ่ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน 

        1. ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม คือ การจักสานไม้ไผ่เพื่อทําเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 

ตะกร้า  กระติบข้าว  ที่จับปลาชนิดต่างๆ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการทําทุกหมู่บ้าน และการนําต้นไหล  

หรือต้นกก ซึ่งเป็นพืชล้มลุกมาจักสานเป็นเสื่อรองนั่ง จานรองแก้ว กล่องใส่กระดาษทิชชู่ กระเป๋า                

(ทําจากถุงกาแฟที่) เป็นต้น การประดษิฐ์ผลิตภัณฑ์อยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ 

  2. ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คือ การอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน มีบุคคล

ต้นแบบอยู่ที่บ้านแสงไผ่ หมูท่ี่ 3 มอีาชีพเป็นหมอลําพืน้บ้าน รับงานแสดงทั่วไปตามงานบุญ ประเพณีและ 

เทศกาลตา่งๆ 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

        ตําบลไผใ่หญ่  มขีองที่ระลึกที่ทําจากวัสดุท้องถิ่นที่ม ีเช่น ผลติภัณฑท์ี่ทําจาก ต้นกก                

ต้นไหล เชน่ เสื่อรองนั่ง จานรองแก้ว กล่องใส่กระดาษทิชชู่ กระเป๋า (ทําจากถุงกาแฟ) 
 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1  น้ํา   

แหลง่น้ําธรรมชาติ   

ลําน้ํา , ลําหว้ย               4  สาย 

บึง , หนองและอื่น ๆ       41  แห่ง 

แหลง่น้ําที่สรา้งขึ้น 

  - ฝาย    7 แห่ง 

  - บ่อน้ําตื้น  22 แห่ง 

  - บ่อโยก  41 แห่ง 

  - ประปา  12 แห่ง 

  - สระน้ํา  21 แห่ง 

  - ฝ 33   5 แห่ง 

  - ฝ 99    - แห่ง 
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    8.2  ปุาไม้  

  ตําบลไผใ่หญ่ เป็นปุาไม้ผลัดใบ คอืปุาที่มตี้นไม้ซึ่งผลัดใบในฤดูแล้ง เมื่อต้นไมข้าดน้ํา 

ในฤดูแล้ง 

  8.3  ภูเขา   ตําบลไผใ่หญ่ไม่มีภูเขา 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  -2560 

2.1 สรุปสถานการณก์ารพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2557 

ตั้งงบประมาณรายรับไว้  20,277,100 บาท 

ประมาณการรายจ่าย  19,210,921 บาท 

รายรับจรงิ    19,541,989.91 บาท 

รายจ่ายจรงิ    17,307,763.72 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2558 

ตั้งงบประมาณรายรับไว้  21,157,381 บาท 

ประมาณการรายจ่ายไว้  20,957,381 บาท 

รายรับจรงิ    21,847,692.72 บาท 

รายจ่ายจรงิ    18,835,854.75 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2559 

ตั้งงบประมาณรายรับไว้  22,264,131 บาท 

ประมาณการรายจ่ายไว้  21,658,131 บาท 

รายรับจรงิ    20,704,337.78 บาท 

รายจ่ายจรงิ    18,853,522.21 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2560 

ตั้งงบประมาณรายรับไว้  33,605,020 บาท 

ประมาณการรายจ่ายไว้  33,393,020 บาท 
 

2.2 ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ได้รับการบริการสาธารณะทีม่ี

ประสิทธิภาพตามสมควรตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ไผใ่หญ่ เช่น  
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1. มีการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนแอสฟัลท์ตกิ  ถนนลูกรัง และซ่อมแซม 

ถนนต่างๆ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรไปมา 

2. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนโดยการปรับปรุง 

ซ่อมแซมระบบน้ําประปาอย่างสม่ําเสมอ 

3. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในตําบลเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยใน 

ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

4. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 

1. การประชาคมส่วนใหญ่ ยังขาดการให้ความรว่มมอืของผู้นําในหมู่บ้าน และการเสนอ 

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ เป็นโครงการที่จัดลําดับ อยู่ในลําดับที่ 1 ทําให้โครงการ

ดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากจํากัดในเรื่องของ

งบประมาณไม่เพียงพอ 

2. ประชาชนยังไม่เขา้ใจถึงการเสนอโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการที่แท้จริง ยังคงเสนอ 

โครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถจัดสรรให้ได้หมด เนื่องจาก

เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทําความเข้าใจกับประชาชนให้เสนอโครงการที่องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่  

สามารถดําเนินการได้ มาจัดลําดับความสําคัญไว้เป็นอันดับที่ 1 ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพองค์การ

บริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ จะดําเนนิการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตอ่ไป 

2. ควรเชิญกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมูบ่้านทุกครั้ง  
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจําชาติวา่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วสิัยทัศน์

ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมเีอกราช อธิปไตย และบูรณาการแห่ง

เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ

และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่รว่มกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผน่มคีวามมั่นคงทาง

สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมเีกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจรญิเติบโตของชาติ

ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมสีุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่รว่มกันอย่างสันตปิระสานสอดคล้องกัน 

ด้านความมั่งคงในประชาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ

สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอ้ยกว่า 
 

วสิัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 ความมั่นคง 

 . การมคีวามมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมอืง 

 .  ประเทศ มคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ที่เข้มแข็ง

เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การ

บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 .  สังคม มคีวามปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี

ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 .  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวติ มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

 .  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ํา 
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 ความมั่งคั่ง 

.  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก

ขึน้ 

. เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง่อนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการ

คมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มบีทบาทสําคัญในระดับภูมภิาคและระดับ

โลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมพีลัง 

.  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน

ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืน 

 .  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชนให้เพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใชท้รัพยากรเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 .  การผลติและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม

โลกซึ่งรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม 

 .  มุ่งประโยชน์สว่นรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมสี่วนรว่มของประชาชนทุกภาคส่วน

เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มเีสถียรภาพและยั่งยืน 

 .  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําใหป้ระเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็น

จะต้องมกีารวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทารงการพัฒนาของ

ทุกภาคส่วนใหข้ับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตรใ์นระยะยาว 

เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาอย่างตอ่เนื่องและมีการบูรณาการ

และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้ง

ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ

และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมขีีดความสามารถในการ

แขง่ขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมคีวามมั่นคงเสมอ

ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะ

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
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(1) ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

(2) ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตรส์รุปได้ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง มเีปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพในประเทศและช่วยลดและ 

ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนและประชาคมโลกที่มี

ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอร์รัปชั่น  

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภายในประเทศสร้างความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ 

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลติภาพการผลิตและการใชน้วัตกรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ

สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น

ผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหง่อนาคต ทั้งนีภ้ายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย

เชงิยุทธศาสตรท์ุกด้าน อันได้แก่โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง

ทีต่้องให้ความสําคัญ อาทิ 
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 

เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน

การพัฒนาประเทศสู่การความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ

ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลคา่มากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลติและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมติรตอ่ 

สิ่งแวดล้อม โดยมีการใชด้ิจทิัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลติและ

บริการ โดยมุ่งสูค่วามเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมภิาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค

บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวติและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร

คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลติให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขดีความสามารถใน 

การแขง่ขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสากรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจทิัลและการค้ามาเพิ่ม

มูลค่าและยกระดับหว่งโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เชน่ การท่องเที่ยว และพัฒนาให้

ประเทศไทยไทยเป็นศูนย์กลางการใหบ้ริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี

ศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ ยกระดับผลติภาพ 

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ จัดระบบผังเมืองที่มปีระสิทธิภาพและมีสว่นร่วม มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมความรว่มมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร

ระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ดา้นการต่างประเทศ 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็น 

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมคีวามพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มคีวามเป็นสากล มทีักษะ

การคิดวิเคราะหอ์ย่างมเีหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มคีุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า

ความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิตให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสรา้งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสรา้งความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว 

ในการบ่มเพาะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาค

และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การสรา้งความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสรา้งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) การสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและสร้างมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ํารวมทั้งมีความสามารถในการ

ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ

เป็นสังคมสีเขยีว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบ 

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและแก้ไขพลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมอืงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหห้นว่ยงาน 

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภบิาลกรอบแนวทางที่ต้องให้

ความสําคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรช์าติจะเป็นแผนแมบ่ทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สว่นราชการและ 

หนว่ยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง  เชน่ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 

การศกึษา ศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพืน้ที่ ให้มคีวามสอดคล้อง

กันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรช์าติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณแบะทรัพยากรอื่นๆ 

ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพใหบ้รรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสาน

ความรว่มมอืจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คอื ความรว่มมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค

ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มกีารกําหนดเกี่ยวกับบทบาท

ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วนราชการและ

หนว่ยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ

กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมคีวามต่อเนื่องจากวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และ

กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวสิัยทัศนข์องการพัฒนา 
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ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผา่น

ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่

ร่วมกนัอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0 

2) ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หัว (GNP Per Capita) และรายได้ประชาชาติตอ่หัว (GNP Per 

Capita) ณ สิน้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในปี 2564 เพิ่มขึน้เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนตอ่ปี 

3) ผลติภาพการผลติเพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 

ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่

ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และ

มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

2) การศกึษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

3) สถาบันทางสังคมมคีวามเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

     3.  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึน้ 

2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

    4.  การสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ 

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
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(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีสว่นร่วม 

(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 

(1) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(3) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(4) ยุทธศาสตรด์้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

(6) ยุทธศาสตรด์้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภบิาลในภาครัฐ 

(7) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

(8) ยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

(9) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคเมอืง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

(10) ยุทธศาสตรด์้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ การค้า 

ชายแดนได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไว้ 

4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง 
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แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การคา้การลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ค านยิาม 

วิสัยทศัน ์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย - การพัฒนาเมอืงให้มรีะบบ ระเบียบ วินัย มกีารวางผังเมอืงท่ีเป็นเอกลักษณ์ ระบบ

ขนส่งมวลชน ภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับ

การคมนาคมหลักท้ังทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน  คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ท้ังในการชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และในด้าน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ท้ังจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยา

เสพติดฯ การแก้ปัญหา และการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ) 

ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ประตูสู่การคา้การ

ลงทนุ 

- การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และ

เมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบาย

สินค้าท้ังสง่ออกและนําเขา้ ท่ีสง่เสริมการตดิตอ่การคา้การลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเที่ยวหลายมิติ - การมีการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว เช่นการ

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ/ การท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวการสง่เสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวระหว่างภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเท่ียวใหม่ 

เกษตรสูส่ากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อจําหนา่ยในระดับสากล โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ความรู้ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัยปลอดสารเคม ี

เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและการตลาดการเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 
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วัตถุประสงค์ 

   1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหม้ีความทันสมัย รองรับการ

ขยายตัวจากส่วนกลางและการใชชี้วิตของประชาชนในจังหวัดให้มคีวามมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ 

   2) ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศกึษาและ 

สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

   3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนใน

ภูมภิาค 

พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน และยกระดับคุณภาพของบุคลากร 

ทางการท่องเที่ยว 

   4) ส่งเสริมการผลติและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเ่พื่อสร้าง

รายได้และมูลค่าเพิ่ม 

   5) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 

   6) การเสริมสร้างคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนา 

   1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มคีุณภาพและเป็นมติรตอ่ 

สิ่งแวดล้อม 

   2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี 

ใช้ชีวติอย่างมคีวามสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

   3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรม ในทุกด้านมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพิ่มมูลค่า 

     4) ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 

   5) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศกึษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, 

วัฒนธรรม ฯลฯ) 

   6) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 

   7) เมืองแหง่เกษตรอินทรีย์ 

   8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมอืง (Smart City) 

   9) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 

   10) เมืองแหง่ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

   11) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรอืพลังงานทดแทน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

   1) ผลติภัณฑม์วลรวมของจังหวัดเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ี

ร้อยละ 7.5 

   2) ร้อยละของรายได้ตอ่หัวของประชากร (Per Capita :GPP) ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น เปูาหมายร้อยละ 

2.5 ต่อปี 
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   3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแตล่ะระดับช้ัน เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึน้ ร้อย

ละ 1 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 55 

   4) สถิตอิาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้าง

คุณภาพ 

ชีวติของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ และเสริมสร้าง

คุณภาพ 

ชีวติของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์ 

   1) การสรา้งเสริมพลเมอืงให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

   2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 

   3) ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เปน็มติรกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

   4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   1) ร้อยละผูปุ้วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผูปุ้วยที่มาตรวจ

รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 

   2) ร้อยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนที่มรีายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อป ี

   3) ร้อยละของรายได้ตอ่หัวของประชากร (Per Capita: GPP) ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

   4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแตล่ะระดับช้ัน เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐานของผู้เรยีนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 

   6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 

ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 

   7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60 ต่อปี 
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   8) ร้อยละของการเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 15 

3) แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 

   2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 

   3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มคีวามทันสมัยและปลอดภัย 

   4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

   5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมติรตอ่เมอืงน่าอยู่ทันสมัย 

   6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

   7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อการมรีายได้ที่เพิ่มขึน้ของประชากรในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

1) วัตถุประสงค์ 

   1) ส่งเสริมการผลติและกระจายสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 

   2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอนิโดจีน 

   3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มศีักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพิ่มขึน้ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   1) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 

   2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 4 

   3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ี

ร้อยละ 3.5  

3) แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการใหบ้ริการโลจิสตกิส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า 

การลงทุน 

   2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

   3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 

   4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความรว่มมอืทางการคา้ การลงทุน ทั้งในและตา่งประเทศ 

   5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ

ผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

1) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และ

ธรรมชาติ 

ให้มคีวามยั่งยืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 

   2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเปูาหมายรวม 5 ป ีร้อยละ 20 

   3) จํานวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จํานวน 2 แหง่ตอ่ปี เปูาหมาย 5 ปี 

จํานวน 10 แห่ง 

3) แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและความหลากหลาย 

   2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการใหบ้ริการโลจิสติกส์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยว 

   3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสและ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

   4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตรฐาน 

   5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพื่อพัฒนาความรว่มมอืทางการ

ท่องเที่ยวทั้งในและตา่งประเทศ 

   6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ 

   7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

1) วัตถุประสงค์ 

   1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลติของสนิค้าเกษตร 

   2) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปใหม้ีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ 

   3) เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพืน้ฐานของความพอเพียง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   1) มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึน้เฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ี

ร้อยละ 15 

   2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่นอ้มนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ 

15 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 75 

   3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer(เกษตรปราดเปรื่อง)เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 40 

3) แนวทางการพัฒนา 

   1) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อม

กับเพิ่มพืน้ที่เกษตรอินทรีย์ 

   2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและการแปรรูปใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการ

ส่งออก 
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   3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผูเ้กี่ยวข้องด้านการเกษตร 

   4) ส่งเสริมเกษตรกรใหพ้ัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   5) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farmer) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์ 

   1) พิทักษ ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 

   2) ประชาชนมคีวามมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม 

   3) พืน้ที่ชายแดนมคีวามมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

   4) สร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงใหส้นับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   1) สถิตอิาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 125 

   2) สถิตขิองการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี เปูาหมาย 5 ป ีร้อยละ 30 

   3) จํานวนกิจกรรมเพื่อพิทักษ ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์และการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในพืน้ที่ ประสบความสําเร็จ ร้อยละ 100 

   4) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

เพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 

   5) จํานวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือดา้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 

3) แนวทางการพัฒนา 

   1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนใน

พืน้ที่และตามแนวชายแดน 

   2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความรว่มมอืในการปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติทั้งดา้น

ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม กับประเทศเพื่อนบ้าน 

   3) ส่งเสริมความรว่มมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่างๆ ให้มคีวามเข้มแข็งทั้งในด้าน

การดํารงชีวติและด้านเศรษฐกิจ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 

แนวทางที่ 4 ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 

แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้ําที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
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แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวใหม้ีความเข้มแข็ง 

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของทุกภาคส่วน 

แนวทางที่ 2 เสริมสรา้งองค์ความรูป้ระชาธิปไตย สิทธิ หนา้ที่ และกฎหมายแก่ประชาชน 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

จังหวัด 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 

แนวทางที่ 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพ 

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดินและน้ํา โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียใหถู้กสุขลักษณะโดยการมสี่วนร่วม

ของชุมชน 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 

แนวทางที่ 4 จัดให้มรีะบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 2 จัดให้มศีูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ดา้นศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

แนวทางที่ 3 จัดให้มศีูนย์การเฝาูระวังทางวัฒนธรรมโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบรหิารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ 

การศึกษาพัฒนา สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพษิ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ําและไฟฟูา 

 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษาและสังคม 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2.3 เป้าประสงค์ 

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในตําบลไผใ่หญ่ ครอบคลุมทุกพืน้ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชน 

  2. เกิดชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. งานด้านการศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

  4. เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  5. สุขภาพอนามัยของประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  6. เกิดการสบืสานงานด้านประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

  7. รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในชุมชน 
 

1.4 ตัวชี้วัด 

ยุทศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการคมนาคม - ร้อยละของถนนที่ได้รับมาตรฐาน 

- ร้อยละของการก่อสร้างท่อระบายน้ําเพิ่มขึน้ 

- ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 

- รอ้ยละของจํานวนสิ่งปลูกสร้าง 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหลง่น้ําและ

ไฟฟูา 

- ร้อยละของครัวเรอืนมนี้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค 

-จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

-จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ

ครบทุกครัวเรือน 

- จํานวนปริมาณการขยายประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - จํานวนโครงการที่จัดฝกึอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

เพิ่มขึน้ 

- จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

- จํานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 

- จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเงนิทุนเศรษฐกิจชุมชน 

- จํานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ

อาชีพ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

-จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเพียงพอตอ่ความตอ้งการ 

- สถานศกึษาในพืน้ที่ที่รับผิดชอบได้รับการสนับสนุน

งบประมาณอย่างเพียงพอ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหาร

ท้องถิ่น 

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

-ร้อยละความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรและการ

ให้บริการ 

- จํานวนผูม้ีสว่นร่วมในการพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 

-จํานวนครั้งที่มกีารเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน 

อบต. 

-จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มศีักยภาพในการบริการ

ประชาชนเพิ่มขึน้ 

-จํานวนครั้งที่มกีารปรับปรุงอาคารสถานที่ 

-จํานวนครั้งที่มกีารจัดหาพัสดุ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข - ร้อยละของประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

- ร้อยละของสถานที่ออกกําลังกาย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมและสนับสนุน 

- จํานวนงบประมาณส่งเสริมด้านสาธารณสุขในพืน้ที่



รับผิดชอบเพิ่มขึน้ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

- จํานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 

- จํานวนครั้งที่จัดการแขง่ขันกีฬา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - ครัวเรือนที่ได้รับการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

- ร้อยละการปลูกปุาชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

คมนาคม 

การพัฒนาด้านการคมนาคม โดยมุ่งเนน้และบูรณะถนนเพื่อให้ประชาชนมคีวามสะดวกใน

การเดินทางสัญจรไป – มา ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านแหล่ง

น้ําและ

ไฟฟูา 

การพัฒนาด้านแหลง่น้ําและไฟฟูา โดยมุ่งเน้นใหป้ระชาชนมรีะบบน้ําประปาที่มคีุณภาพ 

สะอาด ปลอดภัย ครบทุกครัวเรือน มีแหลง่น้ําเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอและได้รับการ

ปรับปรุงอย่างมคีุณภาพ สะอาดและปลอดภัย และประชาชนมรีะบบไฟฟูาใช้ครบทุก

ครัวเรือน มีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง ปลอดภัยในการเดินทาง 

ไป-มา   

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

การศกึษา 

-พัฒนาส่งเสริมการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

-ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 

-ประชาชนมโีอกาสเรียนรู้ตลอดชวีิต 

-พัฒนาส่งเสริมการศกึษาในพืน้ที่ที่รับผดิชอบโดยการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ  

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

บริหาร

ท้องถิ่น 

พัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองคก์รใหพ้ร้อมบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ -ประชาชนมสีุขภาวะที่ดเีข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มคีุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 



การพัฒนา

ด้าน

สาธารณสุข 

-การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทําให้ประชาชนมสีุขภาพแข็งแรงเด็กและเยาวชนได้ออก

กําลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

-มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกําลังกายมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านสังคม

วัฒนธรรม

และ

ประเพณี

ท้องถิ่น 

-ประชาชนสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

- การปูองกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การพัฒนา จัดให้มกีารกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

2.6 กลยุทธ์ 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนข์องตําบลไผใ่หญ่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนาตําบลไผใ่หญ่ ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการของประชาชน 

รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุข  ดังนัน้ จงึได้กําหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาทางด้านการก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 

2. ปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จัดหาไฟฟูา 

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ทีมีอยู่ในพืน้ที่ 

4. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชนและสนับสนุนสถานศกึษาในท้องถิ่น 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศและพัฒนาสถานที่และครุภัณฑ์ 
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6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและอนามัยเฝูาระวังปูองกันการแพรร่ะบาดของเชือ้โรค 

การกําจัดระบบบําบัดน้ําเสียและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

7. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟู 

และพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหลักขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มี

คุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล และแผนระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 

และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จึงกําหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหลง่น้ําและไฟฟูา 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษาและสังคม 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข 

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ําและไฟฟูา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
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3.การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวเิคราะหก์รอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

ไผ่ใหญ่ ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน  ก็คืองบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่อยู่อย่างจํากัด แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สําคัญและจําเป็นจะต้องวางแผนรองรับความ

เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพื่อจัดระบบผังเมือง

รองรับปัญหาในอนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ ๆ หรือชุมชนใหญ่กําลังประสบปัญหามากเพราะ

ไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ต้องให้

ความสําคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบปัญหาก็ไม่รุนแรง

มากนัก 
 

 ขอบเขตและปรมิาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมูบ่้านมสีภาพเป็นถนนลูกรัง ทําให้เกิด 

ละอองฝุุนหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่

สัญจรไปมา ได้รับความเดือดรอ้น ซึ่งปริมาณของยานพานะผา่นไปมามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ําลําคลอง บางแหง่ยังมสีภาพแคบและต้นเขนิ ตามลําคลองมีวัชพืชปกคลุม ท่อ 

ระบายน้ํายังถูกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี  และบางแห่งท่อระบายน้ําเล็กทําให้การระบายน้ํา

ในช่วงฤดูน้ําหลากไม่ทันทําให้น้ําท่วมขัง 

3. ไฟฟูาและแสงสวา่ง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่ 

มีระบบไฟฟูา เพราะอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะการ

อยู่ร่วมกันยังไม่หนาแนน่ เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมูบ่้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคเพียงพอต่อ 

คามต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ทําให้ต้องซ่อมแซม

บ่อยครั้ง 
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5. แหลง่เพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาปี บางครัง้เกิด 

ปัญหาภัยแล้งทําให้ไม่เพียงพอต่อการทํานา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นา

ของตนเองทําให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟูา เป็นต้น ลําคลองไม่สามารถกัก

เก็บน้ําไว้ได้ หน้าแล้งน้ําบริเวณลําคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ 

โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลไผใ่หญ่,ตําบลแสงไผ ่แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลาน

ตนเองที่กําลังเรียนหนังสือได้ใชเ้ฉพาะครัวเรือนกับการบริการของ TOT เป็นต้น 
  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้โดยการจัดหาเงินงบประมาณ

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง หรือ

โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดําเนินการ

ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความต้องการของประชาชน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขัง 

3. ขยายเขตไฟฟูาใหค้รบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

4. ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขุดลอกคลอง  สระเก็บพักน้ํา 

5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ํา และจัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด ในการอุปโภค บริโภค 

6. สนับสนุนปัจจัยในการผลติ 

7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 

8. สร้างตลาดรองรับผลผลติทางการเกษตร 

9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ 

10. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 

11. จัดให้มกีารอบรมเพื่อสรา้งจติสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

12. จัดการเผยแพร่ความรูใ้ห้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 

13. สนับสนุนให้มกีิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ข. ด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ 

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจยังถือเป็นส่วน

น้อย เมื่อเทียบกับการทํานาในภาพรวมแลว้ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชน องค์กรบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ 

ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพชืเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนัน้  

จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องติดต่อไปว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมา

ให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุน้เศรษฐกิจให้นา่ลงทุนในด้านอื่นๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

 ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ยังต้อง

อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน

ชุมชน ปัญหาประชาชนไม่มอีาชีพเสริมหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหา

เร่งด่วน บางปัญหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังอาศัย

งบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจํากัดเพื่อบริการจัดการปัญหาเกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ

กระตุน้การใชจ้า่ยการลงทุนภายในท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การทํานารองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและ

ปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปุาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มี

ความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ดา้น 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการ

พัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ เล็งเห็นความสําคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร 

เป็นนโยบายที่ตอ้งดําเนินการในอนาคตอย่างแนน่อน 

 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ตอ้งการเครื่องมอืในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 

ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จําหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร เครื่องคัด

เมล็ดข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจําหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าเพราะลด

ปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทํา

นาในฤดูต่อไป 
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ค. ด้านสังคม 

ปัญหา 

สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางดา้น 

การเกษตรยังอาศัยแรงงาน คนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตาม

เจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

สําหรับปัญหาที่นา่จะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ดังนี้ 

1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย 

3. ปัญหาฝนแลง้และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา 

4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 

ปัญหาดา้นสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการประชาคมหมูบ่้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขและ 

ปูองกันในอนาคต 

  ขอบเขตและปรมิาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จงึทําให้ 

ประชาชนในเขตองค์การริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จํานวน

ผูสู้งอายุเพิ่มมากขึ้น แตก่ลับไม่มกีิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาวา่งในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด 

2. ในเขตพืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ส่วนใหญ่มอีากาศรอ้นชืน้ เหมาะ 

แก่การเกิดโรคไข้เลือดออกในแต่ละปี สถิตกิารเกิดโรคไข้เลือดออกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

3. เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ขาดการปลูกจิตสํานึกใน 

ด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 – 35 อยู่นอกพื้นที่ไป

ศกึษาเล่าเรียน หรือไปทํางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทําการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สําคัญในการสาน

ต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ” 

4. ปัญหาดา้นยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวาระ วาระแหง่ชาติ 

แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การ

ปกปิดปัญหาหรอืไม่มขี้อมูลที่เป็นจรงิ จงึยากแก่การแก้ไข กําหนดมาตรการที่ชัดเจน 

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จะดําเนินการ

ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจั ดให้มี

อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ คอยดูแลสอดส่องปัญหา 
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สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ และจัดให้มโีครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการ

ลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 

สามารถช่วยได้ดี และลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็ก

และเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้

รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการ

ส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนมีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน การ 

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ได้ส่งเสริม

กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดําเนินการและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผอ่น 

หย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ได้ส่งเสริมกีฬาชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาใน

ชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับ

หมูบ่้าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ต้อง

ดําเนนิการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

  ความต้องการของประชาชน 

  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชน 

ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจรยิธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดงีาม มีลูกหลานสานต่อ 

อาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกําลังกายและ

นันทนาการอย่างเพียงพอและใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรอืพืน้ที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ง. ด้านการเมือง – การบรหิาร 

ปัญหาดา้นการเมอืงและการบริหารนัน้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น 

โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทําลายระบบเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา

มากมายในอนาคตปัญหาดา้นการเมอืงการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรูใ้นด้านการเมอืง การบริหาร 

2. ประชาชนจาดความตระหนัก ความกระตอืรอืร้น ในการมสี่วนรว่มทางการเมอืงการ 

บริหารอย่างจริงจัง 

3. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลไผใ่หญ่ ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

4. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยจากทั้งหมดที่ 
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กล่าวมา ถือเป็นปัญหาสําคัญที่มผีลตอ่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่

ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น 

เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

  ขอบเขตและปรมิาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ บางส่วนขาดความตระหนัก ความ

กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเ ข้าร่วม

ประชุม อบรม หรอืการให้ความรู ้ในเรื่องตา่งๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทํานา คอื 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้ในอยู่

ในพืน้ที่ ด้านการมสี่วนรว่มของประชาชนบกพร่อง ทําให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชน ส่วนในด้าน

ของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ขาดการส่งเสริมพัฒนา

ด้านพื้นฐานของการทํางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ มีไม่

เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ มีน้อย

ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ส่วนใหญ่

เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลไผใ่หญ่ เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม ไม่มแีหลง่เศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ 

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ จัดอบรมแกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการส่งอบรมอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและทัศนคติที่ดีในการทํางาน และให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระ

ภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ ภาษีให้สามารถ

จัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 

อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการ

ดําเนนิการ 

  ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีสว่นร่วมในการด้าน 

การเมอืง การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ และสนใจที่จะมีสว่นร่วมกิจกรรมทางองค์การ

บริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่จัดขึน้ 

2. ผูบ้ริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ได้รับการพัฒนาสามารถ 

ปฏิบัติงาน อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
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3. องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน  

เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรอืลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจาย

รายได้ อย่างยั่งยืน 

จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ถือว่าไม่ 

แตกต่างจากสภาพทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แหล่งน้ําถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ ถือเป็นปัญหาสําคัญ เช่น ปัญหา

การจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนเพื่อเป็นสถานที่ออกกําลังกายและเพื่อ

เป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ถือว่าไม่รุนแรงมาก

นักเพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของ

ชุมชนไม่มากทําให้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนักเป็นปัญหาขยะของ

ครัวเรือน ดังนัน้ ปัญหาที่นา่จะเร่งดว่นก็น่าจะเป็นการก่อสร้างสวนสุขภาพให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็น

ปอดอย่างแท้จรงิภายในชุมชนสําคัญๆ ของเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ในอนาคต 

  ขอบเขตและปรมิาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากประชาชน

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ มพีืน้ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการ

เกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทําให้ระบบนิเวศน์ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทําลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ 

ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จัดหาพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนและใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหา

สารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทําให้

ประชาชนหวงแหน 

  ความต้องการของประชาชน 

  ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ 

(1) จุดแข็ง (Strengths : s) 

1. ตําบลไผใ่หญ่มีผู้นําหมู่บ้าน (ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผูน้ํากลุ่มต่างๆ) และประชาชนใน 

หมูบ่้าน มีความเข้มแข็ง มีความยุติธรรม มีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันพัฒนาหมูบ่้าน 

2. ตําบลไผใ่หญ่มีแผนงานพัฒนาโดยประชาชนเป็นผูร้่วมเสนอแผนงานพัฒนา ซึ่งทําให้การ 

บริหารงานมทีิศทาง มีเปูาหมาย และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด  

3. ตําบลไผใ่หญ่ มีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เชน่ กลุ่มอาชีพทําขนม 

ทองมว้น กลุ่มอาชีพทําดอกไม้ประดิษฐ์ และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ทําให้ประชาชนมรีายได้เสริมมากขึ้น 

4. องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาตําบล นโยบาย  

การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับ

ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จรงิ โดยใช้กระบวนการจัดทําประชาคม 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่เป็นหนว่ยงานที่มคีวามใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่ง 

สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 

(2) จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. ทุกครั้งที่มกีารเลือกตั้งผูน้ํา หรอืสมาชิกสภา อบต. ประชาชนจะแตกความสามัคคีแบ่ง 

ฝักแบ่งฝุาย 

2. ประชาชนจํานวนมากยังมหีนี้สนิ ทั้งหนี้สนิในระบบและนอกระบบ 

3. ประชาชนบางหมู่บ้านยังขาดความรูใ้นด้านต่างๆ ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ดา้นการมี 

ส่วนรว่ม และการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ 

4. ประชาชนไม่สนใจและไม่เห็นความสําคัญของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดตั้ง 

5. การบริหารงบประมาณมีน้อย ยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ 

พัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน งบประมาณส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

(3) โอกาส (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบ่้าน 

2. นโยบายของรัฐบาลที่ตอ้งการใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานการณค์ลังที่เข้มแข็ง  

มั่นคงมอีิสระด้านการเงนิ การคลัง และการปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

3. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.  

2543 ทําให้บทบาท ภารกิจ หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
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4. นโยบายการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ) ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และ

พัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มคีวามเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

5. นโยบายรัฐบาลในการสง่เสริมการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ 

ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ทราบ

ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ มีการตรวจสอบจากภาคประชาชน 

(4) อุปสรรค (Threats) 

1. สภาวะทางการเมอืงของประเทศยังไม่ปกติทําใหส้ภาพทางเศรษฐกิจตกต่ํา 

2. ตําบลไผใ่หญ่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน่ ภัยแล้ง น้ําท่วมที่ทําการเกษตร  

ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น 

3. ต้นทุนการผลิตสูง เชน่ การประกอบอาชีพทํานา (ราคาปุ๋ยเคมีแพง) เป็นต้น 

4. การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐบาลไม่เพียงพอตอ่การพัฒนา 

5. เริ่มมกีารแพรร่ะบาดของยาเสพติดในบางหมู่บ้าน 
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผใ่หญ่ พ.ศ.2561-2565 

 

 

  

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ของจงัหวัด

อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ขององค์กร

ปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น

ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ขององค์กร

ปกครอง 

ส่วนตําบล 

ไผ่ใหญ ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้าง

และการพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความ

เป็นธรรม ลด

ความเหลื่อมล้ํา 

ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบโลจิ

สติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ด้านวิทยา 

ศาสตร์เทคโนโลยี 

การวิจัย 

และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาด้าน

ภาคเมืองและ 

ภาคเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ด้านการ

ต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อน 

บ้านและภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

โครงสร้าง 

พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ด้านการจัด

ระเบยีบชุมชน

สังคมและการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการวางแผน

ส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชย 

กรรมและการ

ทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการบริหาร

จัดการศิลป 

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

ด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากร

ขององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนา 

ดา้นแหลง่น้ํา 

และไฟฟาู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนา 

ดา้นสง่เสริม

การประกอบ

อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนา 

ดา้นการ 

ศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนา 

ดา้นการบริหาร

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาดา้น

สังคม 

วัฒนธรรมและ

ประเพณที้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนา 

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ด้านการสร้าง

ความสามารถ 

ในการแขง่ขัน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเทา่

เทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ           

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาและ

เสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ 
การค้าการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างโอกาส และความเสมอ

ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมการค้า

ชายแดนครบวงจรและมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมืองน่า

อยู่ทันสมัยให้เป็น

เมืองอัจฉริยะ และ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การส่งเสริม

การค้า การลงทุน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การส่งเสรมิและ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การยกระดับการ
ผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรสู่
สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การสร้างความ
มั่นคงของชาตแิละ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคง 
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3.4 แผนผังยทุธศาสตร์ (strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทศัน ์
 การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกจิพอเพียง บา้นเมอืงน่าอยู่ 

การศึกษาพัฒนา สิง่แวดล้อมไม่เป็นพิษ ชวีิตปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม 

พันธกจิ 

 1.พัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานให้

ครอบคลุมพื้นท่ี

ตําบล 

2.สง่เสริม สนับสนุน

การพัฒนาชุมชน

ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

3.สง่เสริมสนับสนุน 

งานดา้นการศึกษาให้

ได้ตามท่ีมาตรฐาน

กําหนด 

4.พัฒนาระบบ

บริหารจัดการใน

ท้องถิ่นอยา่งเป็น

รูปธรรมและย่ังยนื 

5.สง่เสริม

สนับสนุนงานดา้น

สุขภาพอนามัยของ

คนในชุมชน 

6.สง่เสริม

สนับสนุนงาน

ด้านสังคม

วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 

7.สง่เสริมสนับสนุน

การบํารุงรักษาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

Strategy Map 
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เป้าประสงค์ขององค์การบรหิารสว่นต าบลไผ่ใหญ ่

เป้าประสงค ์

 1.ระบบโครงสร้าง

พื้นฐานในตําบลไผ่

ใหญ่ ครอบคลุมทุก

พื้นท่ีเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของ

ประชาชน 

2.เกิดชุมชนท่ี

สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3.งานดา้นการศึกษา

เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและได้

มาตรฐาน 

4.เกิดการบริหาร

จัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5.สุขภาพอนามัย

ของประชาชนได้รับ

การดูแลรักษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6.เกิดการสบื

สานงานด้าน

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นอยา่งเป็น

รูปธรรม 

7.รักษาไว้ซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มท่ี

อุดมสมบูรณ์ใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน แหล่ง

น้ําและไฟฟาู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชพี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

4 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการศึกษา 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน การ

บริหารท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 

วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สิ่งแวดลอ้ม 



 

45 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

กลยุทธ์  1.การก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายนํ้า การพัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ าและไฟฟา้ 

กลยุทธ์  1.ปรับปรุงแหลง่น้ําสาธารณะ 2.จัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 3.จัดหาไฟฟาู 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการประกอบอาชพี 

กลยุทธ์  1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แกป่ระชาชน 2.สนับสนุนกลุ่มอาชพีต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษาและสังคม 

กลยุทธ์  1.เพิ่มช่องทางการรับรู้ขา่วสารให้แก่ประชาชน 2.สนับสนุนสถานศกึษาในทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบรหิารท้องถิ่น 

กลยุทธ์  1.พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศ 2.พัฒนาสถานท่ีและครุภัณฑ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข 

กลยุทธ์  1.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและ

อนามัย 

2.เฝูาระวังและปอูงกันการแพร่

ระบาดของเชื้อโรค 

3.การกําจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 4.เฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม วัฒนธรรมและประเพณที้องถิน่ 

กลยุทธ์  1.ส่งเสริมด้านสวัสดกิารของ

ชุมชน 

2.สง่เสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

และองคก์ารทุกภาคส่วน 

3.การจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 4.สง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์  1.บําบัดและกําจัดขยะ สิง่ปฏกิูล 2. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 
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1.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ  

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ระบบ

โครงสรา้ง

พืน้ฐานในตําบล

ไผ่ใหญ่

ครอบคลุมทกุ

พืน้ที่เพียงพอ

ต่อความ

ต้องการของ

ประขาชน 

1.ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน 

2.ร้อยละของประชาชน

เดินทางสะดวก 

3.รอ้ยละของอุบัติเหตุ

ลดลง 

 

8 11 14 17 ปีละ 3 สาย ก่อสรา้งปรับปรุง 

บํารุงถนน สะพาน

และท่อระบายน้ํา 

-โครงการก่อสรา้ง/

ซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

-โครงการก่อสรา้ง/

ซ่อมแซมถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ตกิ 

-โครงการก่อสรา้ง/

ซ่อมแซม/ถนนลกูรัง 

กองช่าง สํานักงาน

ปลัด 

ร้อยละของการก่อสรา้ง

ท่อระบายน้ําเพิ่มขึน้ 

9 11 13 15 ปีละ 2 แหง่ ก่อสรา้งปรับปรุง

บํารุงถนน สะพาน

และท่อระบายน้ํา 

-โครงการก่อสรา้ง/

ซ่อมแซม/ท่อระบาย

น้ํา 

กองช่าง สํานักงาน

ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านแหลง่

น้ําและไฟฟูา  

ระบบ

โครงสรา้ง

พืน้ฐานในตําบล

ไผ่ใหญ่

ครอบคลุมทกุ

พืน้ที่เพียงพอ

ต่อความ

ต้องการของ

ประขาชน 

จํานวนแหลง่น้ําที่ได้รับ

การพัฒนาฟื้นฟ ู

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง ปรับปรุงแหลง่น้ํา

ธรรมชาติ 

โครงการขุดลอก

หนองน้ําสาธารณะใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง สํานักงาน

ปลัด 
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1.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านแหลง่

น้ําและไฟฟูา 

ระบบ

โครงสรา้ง

พืน้ฐานใน

ตําบลไผ่ใหญ่

ครอบคลุม

ทุกพืน้ที่

เพียงพอต่อ

ความ

ต้องการของ

ประขาชน 

จํานวนแหลง่น้ําที่

ได้รับการพัฒนา

ฟื้นฟู 

2 3 4 5 ปีละ 1 แห่ง ปรับปรุงแหลง่น้ํา

ธรรมชาติ 

-โครงการขุดลอก

หนองน้ําสาธารณะ 

ในหมู่บ้าน 

-โครงการก่อสรา้ง

ฝายน้ําล้น 

กองช่าง สํานักงาน

ปลัด 

ร้อยละของ

ครัวเรือนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภค 

100 100 100 100 ทุกหมูบ่้านมีน้ํา

อุปโภคบรโิภค 

ร้อยละ 100 

 

จัดหาน้ําเพื่อการ

อุปโภคบรโิภค 

-โครงการขยายเขต

ระบบประปาภายใน

หมู่บ้าน 

-โครงการปรับปรุง

ระบบประปาใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง สํานักงาน 

ปลัด 

จํานวนการขยาย

เขตไฟฟาูเพื่อที่อยู่

อาศัยและเพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึน้ 

 

 

 

1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง จัดหาไฟฟาู โครงการขยายเขต

ไฟฟาูเพื่อการเกษตร

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง สํานักงาน

ปลัด 

 

 
 



48 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของ

เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

การค้า การลงทุน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการวางแผน

ส่งเสรมิการลงทุน 

พาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

ส่งเสรมิการ

ประกอบอาชีพ 

เกิดชุมชนที

สามารถพึ่งพา 

ตนพาตนเองได้

ตามหลกั

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวนโครงการที่

จัดฝกึอบรมให้แก่

ประชาชนเพิ่มขึน้ 

12 12 12 12 12 หมู่บา้น พัฒนาส่งเสรมิ

อาชีพให้แก่

ประชาชน 

โครงการปลูกผักสวน

ครัวและเลี้ยงสตัว์เป็น

อาหาร 

สํานักงาน 

ปลัด 

กองคลงั 

จํานวนหมู่บ้านที่

ได้รับการ

สนับสนุนเงนิทุน

เศรษฐกิจชุมชน 

12 12 12 12 12 หมู่บา้น 

 

สนับสนุนกลุม่อาชีพ

ต่างๆ ในพื้นที ่

สนับสนุนเงนิทุน

เศรษฐกิจชุมชน 

สํานักงาน

ปลัด 

กองคลงั 

จํานวนครัวเรือน

และกลุม่อาชีพที่มี

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

12 12 12 12 12 หมู่บา้น พัฒนาส่งเสรมิ

อาชีพให้แก่

ประชาชน 

ส่งเสรมิการประกอบ

อาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สํานักงาน

ปลัด 

กองคลงั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบรหิาร

จัดการศิลป 

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

การศึกษาและ

สังคม 

 

 

 

 

 

งานด้าน

การศึกษา

เป็นไปอย่างมี

สิทธิภาพและได้

มาตรฐาน 

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มมาก

ขึน้ 

12 12 12 12 12 หมู่บา้น เพิ่มช่องทางในการ

รับรูข้้อมูลข่าวสาร

ให้ประชาชน 

โครงการจัดหา 

หนังสือพมิพ์ให้กับ 

อบต.และ 12 หมู่บ้าน 

สํานักงาน 

ปลัด 

กองคลงั 
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1.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

การศึกษาและ

สังคม 

 

 

 

 

 

งานด้าน

การศึกษา

เป็นไปอย่างมี

สิทธิภาพและ

ได้มาตรฐาน 

สถานศึกษาใน

พืน้ที่ที่รับผดิชอบ

ได้รับการ

สนับสนุน

งบประมาณอย่าง

เพียงพอ 

100 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

1 

ร้อยละ 100 ได้รับ

สารอาหาร 

เสรมินม อาหาร

กลางวัน 

1 คร้ัง/ป ี

สนับสนุน

สถานศึกษาใน

ท้องถิ่น 

-โครงการอาหาร

เสรมินม 

-โครงการอาหาร

กลางวัน 

-โครงการจัดงานวัน

เด็ก 

 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

สํานักงาน 

ปลัด 

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมส่งเสรมิ

พัฒนาศูนย์ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี สนับสนุน

สถานศึกษาใน

ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน

แข่งขันกีฬาของศูนย์

อบรมเด็กฯ 2 ศูนย์ 

-โครงการมอบ

วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 

-โครงการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน 

 

กอง

การศึกษาฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 การสร้างความ

มั่นคงของชาติและ

ความปลอดภัยของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการบรหิาร

ท้องถิ่น 

เกิดการ

บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล 

จํานวนบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาตนเอง 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาบุคลากร

และระบบ

สารสนเทศ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากร 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุก

หน่วยงาน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความ

มั่นคงของชาติและ

ความปลอดภัยของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการ

บรหิารงาน

ท้องถิ่น 

เกิดการ

บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล 

ร้อยละความ 

พึงพอใจในการ

ทํางานของ

ประชาชนต่อการ

ดําเนินงานในการ

พัฒนาท้องถิน่ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี

 

พัฒนาบุคลากร

และระบบ

สารสนเทศ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากร 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุก

หน่วยงาน 

ร้อยละความพึง

พอใจในการ

ทํางานของ

บุคลากรและการ

ให้บรกิาร 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาบุคลากร

และระบบ

สารสนเทศ 

โครงการสํารวจความพงึ

พอใจ 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุก

หน่วยงาน 

จํานวนผูม้ีส่วน

ร่วมในการ 

พัฒนาการ

บรหิารงาน อบต. 

1 

 

 

 

1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาบุคลากร

และระบบ

สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 

สํานักงาน

ปลัด 

ทุก

หน่วยงาน 

จํานวนบุคลากร

และอุปกรณ์มี

ศักยภาพในการ

บรกิารประชาชน

เพิ่มขึน้ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาสถานที่

และครุภัณฑ ์

โครงการจัดหาวัสดุ

สํานักงาน,วสัดุ

คอมพิวเตอร์ 

สํานักงาน 

ปลัด,กอง

คลัง,กอง

การศึกษา,

กองช่าง 

ทุก

หน่วยงาน 
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โครงการ  

1.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความ

มั่นคงของชาติและ

ความปลอดภัยของ

ประชาชน 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากร

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการ

บรหิารงาน

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

เกิดการ

บรหิารที่มี

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

จํานวนบุคลากร

และอุปกรณ์มี

ศักยภาพในการ

บรกิารประชาชน

เพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาสถานที่

และครุภัณฑ ์

-จัดซือ้วัสดคุรุภัณฑ์เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ทุกสํานัก/

กอง/ส่วน 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี พัฒนาสถานที่

และครุภัณฑ ์

โครงการจัดหาสถานที่

เพื่อก่อสรา้งสํานักงาน

องค์การบรหิารส่วน

ตําบลไผ่ใหญ่ (แห่งใหม่) 

กองช่าง - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชน

ได้รับการ

ดูแลรักษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิการ

สรา้งสุขภาพ

และอนามัย 

โครงการ อบต.ไผ่ใหญ่

ร่วมใจบริจาคโลหิต 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

12 12 12 12 12 หมู่บา้น ส่งเสรมิการ

สรา้งสุขภาพ

และอนามัย 

โครงการอุดหนุน 

สําหรับบริการ

สาธารณสุข ม.1-12 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

 

 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิการ

สรา้งสุขภาพ

และอนามัย 

โครงการแขง่ขันกีฬา 

”ไผ่ใหญ่สัมพันธ”์ 

กอง

การศึกษาฯ 
- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชน

ได้รับการ

ดูแลรักษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ

สถานที่ออกกําลัง

กาย 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสรมิการสรา้ง

สุขภาพและ

อนามัย 

 

 

ส่งเสรมิการสรา้ง

สุขภาพและ

อนามัย 

โครงการจัดหา

อุปกรณ์กีฬาให้กับ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 

 

 

โครงการจัดหาเคร่ือง

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพให้กบั

โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพในพื้นที่ตําบล

ไผ่ใหญ่ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพตําบลไผ่ใหญ ่

โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพตําบลแสงไผ่ 

 

 

 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

 

 

 

 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 

 

 

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชน

ได้รับการ

ดูแลรักษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

ส่งเสรมิและ

สนับสนุน 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

 

ส่งเสรมิการสรา้ง

สุขภาพและ

อนามัย 

 

 

โครงการบรกิาร

สุขภาพขั้นพื้นฐานเชิง

รุก 

 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

ส่งเสรมิการสรา้ง

สุขภาพและ

อนามัย 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

(สปสช) 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิการสรา้ง

สุขภาพและ

อนามัย 

โครงการเฝูาระวัง

ตรวจสุขภาพ

ประชาชน อายุ 15 ปี

ขึน้ไป 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

จํานวน

งบประมาณ

ส่งเสรมิด้าน 

สาธารณสุขใน

พืน้ที่รับผดิชอบ

เพิ่มขึน้ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี เฝูาระวังและ

ปูองกันการแพร่

ระบาดของเชือ้

โรค 

โครงการจัดหาน้ํายา

พ่นยุง ทรายอะเบท

และน้ํายาปูองกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 

 

 

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชน

ได้รับการ

ดูแลรักษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จํานวน

งบประมาณ

ส่งเสรมิด้าน

สาธารณสุขใน

พืน้ที่รับผดิชอบ

เพิ่มขึน้ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

 

เฝูาระวังและ

ปูองกันการแพร่

ระบาดของ 

เชือ้โรค 

 

 

 

โครงการรณรงค์ 

พ่นหมอกควันปูองกัน

โรคไข้เลือดออก 

 

 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

- 

 

 

 

จํานวน

งบประมาณ

ส่งเสรมิด้าน

สาธารณสุขใน

พืน้ที่รับผดิชอบ

เพิ่มขึน้ 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี เฝูาระวังและ

ปูองกันการแพร่

ระบาดของยา 

เสพติด 

โครงการอบรมให้

ความรู้เยาวชน

เกี่ยวกับโทษของยา

เสพติด 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี เฝูาระวังและ

ปูองกันการแพร่

ระบาดของยาเสพ

ติด 

 

โครงการณรงค์

ปูองกันโรคเอดสแ์ละ

ต่อตา้นยาเสพติด 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.6 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สังคม วฒันธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่น 

 

 

ประชาชน

ได้รับการ

สงเคราะห ์

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้ได้รับความ

เดือดร้อน 

ประชาชนได้รับ

การสงเคราะห์

และพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 กลุ่มเปูาหมาย 

 

 

 

 

ส่งเสรมิด้าน

สวัสดิการของ

ชุมชน 

 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ประสบภัยทาง

ธรรมชาติ 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

- 

 

 

 

1 1 1 1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

ส่งเสรมิด้าน 

สวัสดิการของ

ชุมชน 

 

โครงการจัดหาผ้าหม่

เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยหนาวหรือ

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิด้าน

สวัสดิการของ

ชุมชน 

โครงการสรา้งสิ่ง

อํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พกิารและ

ผู้สูงอายุ 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคมและการ

รักษาความสงบ

เรียบรอ้ย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สังคม วฒันธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่น 

 

 

ประชาชนมี

ส่วนร่วมใน

การพัฒนา

ท้องถิ่น 

ร้อยละของการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

 

 

โครงการจัดประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

และแผนชุมชน 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

- 

 

 

 

1 1 1 1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

โครงการ อบต.

เคลื่อนที่พบประชาชน 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

 

 

โครงการสรา้งความ

ปรองดองสมานฉันท์

เพิ่มความสขุให้

ประชาชนตําบล 

ไผ่ใหญ่ 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

และเสรมิสรา้ง

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 การรักษาความ

มั่นคงของชาติ

และความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

บรหิารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณแีละ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สังคม วฒันธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่น 

 

 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและ

ปลอดภัย 

ร้อยละของการม ี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

 

ร้อยละของอุบัติ 

ที่ลดลง 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน 

 

โครงการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติ (5 

ธันวาคม และ 12 

สิงหาคม ของทุกปี) 

กอง

การศึกษาฯ 

 

- 

 

 

1 1 1 1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

การจัดระเบียบ

ของชุมชนและ

สังคม 

โครงการดําเนินการ

ปูองกันและลดอุบัติ

ทางถนน 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี การจัดระเบียบ

ของชุมชนและ

สังคม 

โครงการฝึกอบรม  

อปพร. 

 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

ร้อยละของภาษ ี

ที่จัดเก็บได ้

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี การจัดระเบียบ

ของชุมชนและ

สังคม 

โครงการจัดทําแผนที่

ภาษี 

กองคลงั - 

ร้อยละของภาษ ี

ที่จัดเก็บได ้

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี การจัดระเบียบ

ของชุมชนและ

สังคม 

โครงการสํารวจที่ 

สาธารณประโยชน์ 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

และเสรมิสรา้ง

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 การรักษาความ

มั่นคงของชาติ

และความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

บรหิารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณแีละ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สังคม วฒันธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่น 

 

 

เกิดการสืบ

สานงานด้าน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

จํานวน/โครงการ/

กิจกรรมที่

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

ส่งเสรมิประเพณี

และวัฒนธรรม 

 

โครงการส่งเสรมิ

กิจกรรมทางศาสนา 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ประเพณีท้องถิ่น 

กอง

การศึกษาฯ 

 

- 

 

 

1 1 1 1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

ส่งเสรมิประเพณี

และวัฒนธรรม 

 

โครงการอุดหนุน 

แห่เทียนเขา้พรรษา

อําเภอและจังหวัด 

กอง

การศึกษาฯ 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิประเพณี

และวัฒนธรรม 

 

โครงการอุดหนุนงาน

กาชาดและงานปีใหม่

อําเภอและจังหวัด 

 

กอง

การศึกษาฯ 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิประเพณี

และวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดงานวัน

ผู้สูงอายุ(วัน

สงกรานต์) 

กอง

การศึกษาฯ 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี ส่งเสรมิประเพณี

และวัฒนธรรม 

สนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

สํานักงาน

ปลัด 

- 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าว 

หน้าของเปูาหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย

สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเมือง

น่าอยู่ทันสมัยให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ 

และเสรมิสรา้ง

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การส่งเสริมและ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การยกระดับการ
ผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรสู่
สากล 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

รักษาไว้ซึ่ง 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่

อุดมสมบูรณ์ใน

ชุมชน 

ครัวเรือนที่

ได้รับการ 

กําจัดขยะ 

มูลฝอยอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 

 

 

ร้อยละการปลูก

ปุาชุมชนเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

การบําบัดและ

กําจัดขยะ สิ่ง

ปฏิกูล 

 

โครงการแก้ไขปัญหา 

ขยะภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1,8,10 บ้าน 

ไผ่ใหญ่ 

โครงการอบรม

ส่งเสรมิการริหาร

จัดการขยะ 

สํานักงาน

ปลัด 

 

- 

 

 

1 1 1 1 

 

 

1 คร้ัง/ป ี

 

การเพิ่มพืน้ที ่

สีเขียว 

 

โครงการปลูกปุา

เพิ่มเติมในพื้นที่

สาธารณะหรือพืน้ที่

ว่างเปล่า หมู่ที่ 1-12 

สํานักงาน

ปลัด 

- 

1 1 1 1 1 คร้ัง/ป ี การเพิ่มพืน้ที ่

สีเขียว 

 

โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์สระศรีธนญ-

ชัย 

 

 

 

 

กองช่าง - 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

1.บริการชุมชนและสังคม 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

กองช่าง สํานักงานปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

แหลง่น้ําและไฟฟาู 

1.บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมการประกอบอาชพี 

1.บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาและสังคม 

1.บริหารท่ัวไป 

2.บริการชุมชนและสังคม 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษาฯ สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการ 

1.บริหารท่ัวไป 

2.การดําเนนิงานอ่ืน 

3.ดา้นบริการชุมชนและ

สังคม 

4.บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานการศกึษา 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ทุกสํานัก/กอง กองคลัง 

 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

1.บริหารท่ัวไป 

2.บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 

1.บริหารท่ัวไป 

2.บริการชุมชนและสังคม 

 

3.บริการชุมชนและสังคม 

4.บริการชุมชนและสังคม 

4.บริการชุมชนและสังคม 

5.การดําเนนิงานอ่ืน 

6.บริการชุมชนและสังคม 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชน 

-แผนงานรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานการศกึษา 

สํานักงานปลัด 

กองการศึกษาฯ 

สํานักงานปลัด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดลอ้ม 

1.บริหารท่ัวไป 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิน่ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลไผใ่หญ ่
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

33 

 

 

10,102,100 

 

 

52 

 

 

 

17,399,400 

 

 

25 

 

 

6,640,410 

 

 

 

29 

 

 

 

9,070,200 

 

 

23 

 

 

9,083,300 

 

 

161 

 

 

52,254,210 

รวม 33 10,102,100 52 17,399,400 25 6,640,410 29 9,070,200 23 9,083,300 162 52,254,210 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

11 

 

 

3,781,850 

 

 

13 

 

 

5,697,450 

 

 

11 

 

 

2,650,940 

 

 

6 

 

 

1,880,000 

 

 

10 

 

 

5,642,470 

 

 

51 

 

 

19,652,710 

รวม 11 3,781,850 13 5,697,450 11 2,650,940 6 1,880,000 10 5,642,470 51 19,652,710 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชน 

 

 

4 

 

 

240,000 

 

 

1 

 

 

50,000 

 

 

2 

 

 

80,000 

 

 

2 

 

 

80,000 

 

 

2 

 

 

80,000 

 

 

11 

 

 

500,000 

รวม 4 210,000 1 50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 11 500,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการการศึกษาสังคม 

4.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

4.2 แผนงานการศึกษา 

4.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 

และนันทนาการ 

 

 

5 

9 

2 

 

 

275,000 

3,151,300 

 210,000 

 

 

1 

12 

2 

 

 

   25,000 

4,005,240 

  210,000 

 

 

2 

13 

2 

 

 

175,000 

3,832,663 

210,000 

 

 

1 

13 

2 

 

 

25,000 

3,832,663 

210,000 

 

 

1 

13 

2 

 

 

25,000 

3,832,663 

210,000 

 

 

10 
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10 

 

 

525,000 

18,654,529 

1,050,000 

รวม 16 3,636,300 15 4,240,240 17 4,217,663 16 4,067,663 16 4,067,663 80 20,229,529 

 

 

 

 ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการบริหารท้องถิ่น 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

5.2 แผนงานรักษาความสงบ 

ภายใน 

5.3 แผนงานการศึกษา 

5.4 แผนงานบริหารงานคลงั 

5.5 แผนงานงบกลาง 

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

17 

1 

 

2 

2 

1 

2 

 

 

1,670,000 

20,000 

 

85,000 

90,000 

200,000 

50,000 

 

 

19 

1 

 

2 

3 

1 

4 

 

 

1,749,000 

20,000 

 

85,000 

120,000 

200,000 

70,000 

 

 

19 

1 

 

2 

3 

1 

4 

 

 

1,985,000 

20,000 

 

85,000 

120,000 

200,000 

70,000 

 

 

18 

1 

 

2 

3 

1 

4 

 

 

1,955,000 

20,000 

 

85,000 

120,000 

200,000 

70,000 

 

 

18 

1 

 

2 

3 

1 

4 

 

 

965,000 

20,000 

 

85,000 

120,000 

200,000 

70,000 

 

 

91 

5 

 

10 

14 

5 

18 

 

 

8,324,000 

100,000 

 

425,000 

570,000 

1,000,000 

330,000 

รวม 25 2,115,000 30 2,244,000 30 2,480,000 29 2,450,000 29 1,460,000 143 10,749,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุข 

6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

6.2 แผนงานสาธารณสุข 

6.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชน 

6.4 แผนงานงบกลาง 

 

 

4 

17 

3 

 

1 

 

 

615,000 

2,656,000 

70,000 

 

90,000 

 

 

4 

12 

3 

 

1 

 

 

615,000 

2,246,000 

70,000 

 

90,000 

 

 

4 

12 

3 

 

1 

 

 

615,000 

2,246,000 

70,000 

 

90,000 

 

 

4 

13 

3 

 

1 

 

 

615,000 

2,346,000 

70,000 

 

90,000 

 

 

4 

12 

3 

 

1 

 

 

615,000 

2,246,000 

70,000 

 

90,000 

 

 

20 

66 

15 

 

5 

 

 

3,075,000 

11,740,000 

350,000 

 

450,000 

รวม 25 3,431,000 20 3,021,000 20 3,021,000 21 3,121,000 20 3,021,000 160 15,615,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

7.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

7.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 

ของชุมชน 

7.4 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

7.6 แผนงานสาธารณสุข 

7.7 แผนงานงบกลาง 

7.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 

และนันทนาการ 

 

 

 

1 

2 

2 

 

1 

 

2 

- 

3 

9 

 

 

 

30,000 

85,000 

50,000 

 

100,000 

 

130,000 

- 

11,030,000 

283,000 

 

 

 

1 

2 

2 

 

1 

 

2 

1 

3 

9 

 

 

 

30,000 

85,000 

50,000 

 

100,000 

 

130,000 

240,000 

11,030,000 

283,000 

 

 

 

1 

2 

4 

 

2 

 

3 

1 

3 

9 

 

 

 

30,000 

55,000 

80,000 

 

70,000 

 

230,000 

240,000 

10,768,500 

283,000 

 

 

 

1 

2 

4 

 

1 

 

3 

1 

3 

9 

 

 

 

30,000 

55,000 

80,000 

 

20,000 

 

230,000 

240,000 

10,768,500 

283,000 

 

 

 

1 

3 

4 

 

1 

 

3 

1 

3 

9 

 

 

 

30,000 

95,000 

80,000 

 

20,000 

 

230,000 

240,000 

10,768,500 

283,000 

 

 

 

5 

11 

16 

 

5 

 

13 

4 

15 

45 

 

 

 

150,000 

375,000 

340,000 

 

310,000 

 

950,000 

960,000 

54,365,500 

1,415,000 

รวม 20 11,708,000 21 11,948,000 25 11,756,500 24 11,706,500 25 11,746,500 120 58,865,500 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

8.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

 

 

3 

 

 

600,000 

 

 

3 

 

 

600,000 

 

 

3 

 

 

600,000 

 

 

3 

 

 

600,000 

 

 

3 

 

 

600,000 

 

 

15 

 

 

3,000,000 

รวม 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000 

รวมท้ังสิ้น 137 35,584,250 156 45,200,090 133 31,446,513 130 32,775,363 126 37,700,933 681 180,865,949 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนนทางเข้าวัดสวา่งวนาราม

และต่อเติมถนนคอนกรีตในวัด หมู่ที่ 1                    

บ้านไผ่ใหญ่ จํานวน 2 สาย 

สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิมข้างบ้าน นาย

ธงชัย ศิริวาลย์ ถึงร้ัววัดสว่างวนาราม 

สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิมภายในวัดสว่าง

วนาราม ถึงถนนคอนกรีตเดิมตรงประตูวัดด้าน

ทิศตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

สายที่ 1 ระยะทาง ยาว                

20 เมตร กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

สายที่ 2 ระยะทาง ยาว  

30 เมตร กว้าง 3.6 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

48,000 

 

 

64,800 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

และขยายพืน้ที่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                    

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้านนายอนบุาล สุขจิต 

ถึงร่องระบายน้ํา ข้างบ้าน นางเล็ก มเีพียร 

เพื่อปูองกัน                      

น้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไป

มาได้สะดวก 

ท่อระบายน้ํายาว 120 

เมตร ขยายผิวจราจร 

 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 

180,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงน้ําทิง้ระบบประปาหมู่บ้าน  

บรเิวณบ่อน้ําทิง้ระบบประปาวัดสว่างวนาราม 

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อปูองกัน              

น้ําท่วมขงับรเิวณ     

บ่อน้ําทิ้งระบบ

ประปา 

งานท่อระบายน้ํา คสล.

0.40 x 1.00 เมตร 

ความยาวทั้งหมด 51 

เมตร 

51,300 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําท่วมขงับรเิวณ     

บ่อน้ําทิง้ระบบ

ประปา 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ 344,100 - - - -    

 

 

 

ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการก่อสรา้งผนังปากท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ บริเวณที่นา                    

นายสุริยันต์ สีวะรวม 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

พืน้ผนัง ขนาด 1.00x 3.61 

เมตร ปีกผนังสงู 0.80 

เมตร หนา 0.12 เมตร 

- 45,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

และขยายพืน้ที่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 1 

บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้าน นางวันนี  พิลาทอน               

ถึงบ้านนายสะอาด  ปรดิฉิม 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ท่อระบายน้ํายาว 186 

ขยายผิวจราจร 2 ข้างๆละ 

0.50 เมตร 

- 279,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

เพื่อปูองกัน            

น้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็กและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 

บ้านไผ่ใหญ่  จากบ้านนายทองหลาง  คุณมี                     

ถึงแยกบ้านนายธงชัย  ศิริวาลย์ 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø 0.30 x 1.00 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร          

งานบ่อพักจํานวน 14 บ่อ 

ยาว 147 เมตร งานขยาย

ผิวจราจร กว้าง 0.40 -

0.80 เมตร ยาว 167 เมตร 

- 198,600 - - - ประชาชนผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์ 

เพื่อปูองกัน            

น้ําท่วมขงั 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 รวม  3  โครงการ - 522,600 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพักและขยายพืน้ที่คอนกรีต  หมู่ที ่1 

บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้านนางประภาศร ี           

ศรีไผ่ใหญ่ ถึงแยกบริเวณบ้าน              

นางวรุณรักษ์  คุณมีไพรศาลย์ 

 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน 

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø 0.40 x 1.00 เมตร 

ยาว 89.00 เมตร              

งานบ่อพักยาว 94.40 

เมตร งานขยายผิว

จราจร กว้าง 0.60 - 

0.80 เมตร ยาว 85.00 

เมตร 

- 172,600 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ จากหน้าวัด

สว่าง(ประตูโขงทางทิศใต้)ถึงถนนลาดยาง

ข้างบ้าน นายจรัญ แนววัน 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไป

มาได้สะดวก 

ท่อระบายน้ําขนาด 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.40 

เมตร และขยายผิว

จราจร 2 ข้างๆ ละ 0.50 

เมตร ระยะยาว 140 

เมตร 

- 259,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 รวม  2  โครงการ - 431,600 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พัก คสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1                    

บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้าน นางออ่นตา  แสงชาติ 

ถึงบ้านนายเด่น  อ่อนจงไกร 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน 

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

ยาว 81 เมตร ขยายผิว

จราจร 2 ข้างๆ ละ 0.50 

เมตร 

- - 149,550 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พัก คสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1                      

บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้าน นายจิต สงิห์อ่อน ถึง

บ้านนายสมชาย ย่ิงยืน 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน 

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ท่อระบายน้ํายาว 80 เมตร 

ขยายผิวจราจร 2 ข้างๆละ 

0.50 เมตร (มีการร้ือถอน 

คสล.) 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

192,000 

 

 

 

- ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสรา้งคันดินพรอ้มลงลูกรังรอบ 

หนองสวน หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อรักษาการลุกล้ํา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

และเป็นสถานที่ออก 

กําลังกาย การจัด

งานประเพณตี่างๆ 

งานดินเสรมิคันคูดนิ       

กว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร 

ยาว 180 เมตร งานลง

ลูกรัง กว้าง 3 เมตร               

ยาว 400 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

- - - - 160,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

มีเขตที่

สาธารณประโยชน์

อย่างชัดเจน

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากหนอง

สวนคุ้มค่า 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  

หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดง                  

ตอ่จากจุดเดิม – บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว 430 เมตร  

กว้าง 5 เมตร  

430,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 430,000 - 149,550 192,000 160,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง หมู่ที่ 2 

บ้านดอนแดง รวม 3 สายทาง 

1.เส้นทางบ้านดอนแดง ไปบา้นหนองจอก 

2.เส้นทางบ้านดอนแดง ไปบ้านเวียงหลวง 

3.เส้นทางบา้นดอนแดง ไปบ้านหนองสองห้อง 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

เส้นที่ 1 ปรมิาณงานกว้าง 

4 เมตร ยาว 1,300 เมตร 

เส้นที ่2 ปรมิาณงานกวา้ง  

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

เส้นที่ 3 ปรมิาณกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,300 เมตร 

- 

 

 

200,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พักคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง 

จากบรเิวณหน้าบ้านนายมานะ แสงชาติ - 

หน้าบ้านนายวินัย  นาคสดุ 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน 

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

129.00 เมตร งานบ่อพัก

ยาว 136.80 เมตร 

งานขยายผิวจราจร กว้าง 

1.00 ม. ยาว 52.00 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไมท่่วมขงัประชาชน

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสรา้งทางน้ําล้น หมู่ที่ 2 บ้าน 

ดอนแดง เส้นทางบ้านดอนแดง – บ้านเวียง

หลวง 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

กว้าง 5 เมตร ยาว 20 

เมตร 

- 120,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - 520,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ,  

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมซ่อมแซม                    

ผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง จากบ้านนายวินัย -                

นาคสุด ถงึบ้านนางหนูเพียร  นรชัย 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร กว้าง 0.90 

– 1.30 เมตร  ยาว 63 เมตร 
- - 74,000 - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2                 

บ้านดอนแดง จากบา้นนายสมบูรณ์ สิงห์ปั้น ถึงบ้าน               

นายสุวรรณ เกษเพชร 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 106 เมตร 
- - 

 

 

137,000 - 
 

 

- ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง  

จากหน้าบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึงทางไป บ้านเวียง

หลวงเชื่อมทางหลวง อบ.ถ.164-01 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานดินเสรมิ 650 ลบ.ม. 

งานลูกรัง 104 ลบ.ม. 
- - 

 

 

113,000 - 
 

 

- ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล.

และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง จากบ้าน

นางหนูเพียร นรชัย ถึงบ้านนายสมบรูณ์ สิงห์ปั้น 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 80 เมตร 

งานขยายผิวจราจร 2 ข้างๆ 

ละ 0.5 เมตร 

- - 
 

 

- 192,000 

 

 

 

- ประชาชน                  

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

บ้านดอนแดง จากหน้าบ้าน นางราตรี วัฒวงษ์ ถึงสุด

เขตลําห้วยเวียงหลวง (อบ.ถ.164 - 01 ช่วง กม.0.00 -

1.053) 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,053 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

- - - 3,159,000 - ประชาชน                  

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - - 324,000 3,351,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร กว้าง 

0.90 -1.30 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

- - - - 
 

 

600,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่ บ้าน                 

หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

ชัดเจน 

1 แหง่ - - - - 100,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร

ได้อย่างต่อเนื่อง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล. 

พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จํานวน 2 

สายทาง สายที่ 1 จากสี่แยกบ้าน นายคําไผ่ อ่อนมิ่ง ถึง 

บ้าน นายขจี  เหลก็งาม สายที่ 2 จากบ้านนางอัว้  

ออ่นมิ่ง ถงึ บ้าน นายโสดา  สายจันด ี

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

เส้นที่ 1 ยาว 82 เมตร 

ขยายผิวจราจร 2 ข้างๆ

ละ 1 เมตร  

เส้นที่ 2 ยาว 82 เมตร  

ขยายผิวจราจร 2 ข้างๆ

ละ 1 เมตร 

196,800 

 

 

196,800 

- 

 

 

- - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่               

จากบ้าน นายชาลี  นางาม ถึง สีแ่ยกศาลาแดง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 

เมตร ยาว 30 เมตร 

90,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง หมู่ที่ 3 บ้านแสง

ไผ่ จากสี่แยกศาลาแดง-บ้านหนองบวัและไป 

ลําห้วยใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง  5 

เมตร  ยาว 830 เมตร 

83,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ 566,600 - - - 700,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จากแยกวัดปุา                  

บ้านแสงไผ่ ถึงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                    

วัดแสงไผ่  หมูท่ี่  3  บ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณกว้าง  4  เมตร 

ยาว  88  เมตร 

254,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสรา้งสระวา่ยน้ําภายในอบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ หมูท่ี่  3  บ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได ้

มีทักษะในการว่ายน้ํา 

และสามารถวา่ยน้ําได้ 

และช่วยเหลือตัวเอง

ได้ในขณะตกน้ํา 

สระน้ํากว้าง  4  เมตร 

ยาว  8  เมตร      

     จํานวน  1  แห่ง        

350,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนสามารถ 

ว่ายน้ําได้ 

นักเรียน

สามารถว่าย 

น้ําได้ 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.ข้ามลําห้วยใหญ่  

หมู่ที่  3  บ้านแสงไผ่  บริเวณนานายเตียน      

รากวงค ์

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ท่อระบายน้ําขนาเส้นผ่า

ศูนย์กลาง  1  เมตร  ผนัง

ปากท่อ คสล. กว้าง 5.70  

เมตร  สูง  1.70  เมตร 

68,400 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จาก

บรเิวณหน้าบ้านนางดวงจันทร์  บญุจลุ ไปถึงที่

นานายธงชัย ดวงแก้ว 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

147.00 เมตร งานบ่อพัก

จํานวน 16 บ่อ ความยาว

ทั้งหมด 156.60 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 672,400 200,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็กและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3        

บ้านแสงไผ่ จากบรเิวณหน้าบ้าน Mr.Gary 

Salbie Helliwell ไปเชื่อมต่อบ่อพักเดมิบรเิวณ

หน้าบ้าน  นางประเทือง ศรมีงคล 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

127.00 เมตร งานบ่อพักยาว 

134.80 เมตร  

- 171,000 - - - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน 

การสัญจรไปมา 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จาก

บรเิวณหน้าบ้านนายหนูจี เหล็กงาม ไปเชื่อมต่อ

บ่อพักเดิมบรเิวณหน้าบา้นนายคําไผ่  อ่อนมิ่ง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

62.00 เมตร งานบ่อพักยาว 

64.40 เมตร งานขยายผิว

ขยายผิวจราจร กว้าง 1.20 

เมตรยาว 69.00 เมตร 

- 115,700 - - - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน 

การสัญจรไปมา 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จากบ้านนายบุญลอง  

ศรีมงคล  ถงึบ้านนางศศิพัชร  เฮลลิเวลล์ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 119.60เมตร 
- 
 

 

- 
 

154,000 - 
 

 

- 
 

ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - 286,700 154,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

33 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อม คสล. 

และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3  บ้านแสงไผ่                  

จากบ้านนายคําไผ่ อ่อนมิ่งถึงบ้าน นายหนูจี -

เหล็กงาม 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 63.60 เมตร 
- 
 

 

- 
 

82,000 - 
 

 

- 
 

ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จากบ้านนางศุภสุข -
หล้าสิงห์ ไปบ้านโนนรังใหญ ่

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 150เมตร 
- 
 

 

- 
 

- 
 

193,000 - 
 

ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                

หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ข้างบ้าน นายจําลอง เหลก็

งามไปจรดถนนคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 57 เมตร 

- - - 120,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จากบ้านนายก้อนคํา 

หนึ่งคํามี ถงึบ้านนางปา อ่อนมิง่ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 52 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 67,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - 82,000 313,000 67,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาต าบลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก              

หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ หน้าบ้านนายแสง หนูแก้ว 

(สาย อบ.ถ.164-114 ช่วง กม.0.00-0.60) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร  - - 

 

 

 

- - 100,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ข้างบ้านนายศรีธน -  

สิมพันธ์ ไปถงึบ้านนางศุภสุข หล้าสงิห์ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 100เมตร 

- - 

 

 

 

- - 129,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่                     

จากบ้านนายอุดม  ยืนนาน – บ้านโนนรังน้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ระยะทางยาว 1,300 เมตร 

3,120,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                    

หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ จํานวน 2 สาย                       

สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้านโนนรัง

น้อย สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม – สาม

แยกวัดปุาโนนรังใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

สายที่ 1 ปรมิาณงานกวา้ง 4 

เมตร ยาว 45 เมตร 

สายที่ 2 ปริมาณกว้าง 4 

เมตร ยาว 3 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 3,220,000 - - - 229,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

41 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ ่

จากบรเิวณสามแยกไปบ้านแสงไผ่-ทางไปบ้าน 

นายโสดา สิมพันธ ์

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

64.40 เมตร งานวางท่อ

ระบายน้ํา Ø0.60x1.00 

ความยาวทั้งหมด 78.00 

เมตร 

- 88,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.ภายในหมู่บา้น หมูท่ี่ 4 บ้านโนนรังใหญ่                       

จากบ้านนายแขม  ผิวเงิน ไปบ้าน นางฉวี  บญุจุล 

 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

ระยะทางยาว 125 เมตร - 162,500 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ - 250,500 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

43 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ 

จํานวน  3 สายทาง 

1. สายจากหอประปาไปทางบ้านผอื ถึงสุดเขตตําบล

ไผ่ใหญ่ 

2. สายเข้าไปหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ 

3. สายจากบ้านนายสํารอง บญุกระจาย  

(คุ้มบ้านน้อยเหนือ) ไปสดุเขตตําบลไผ่ใหญ่  

ทางไปบ้านโนน รังน้อย 

เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับความสะดวก 

ในการสัญจรไปมา 

 

 

1. กว้าง 3.50 เมตร ยาว

2,000 เมตร 

2. กว้าง 3 เมตร 90 เมตร 

3. กว้าง 4 เมตร ยาว

1,800 เมตร 

- - 

 

 

200,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนน คสล./ถนนลาดยาง                   

หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่ จากสามแยกประปา –                

ถึงบ้านนายวิลัย ผิวเงิน 

เพื่อให้ประชาชนได้ 

รับความสะดวก 

ในการสัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

- - - 900,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง จากบ้านโนนรังใหญ่ 

หมู่ที่ 4 – บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับความสะดวก 

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,765 เมตร 

- - - 176,500 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 

บ้านโนนรังใหญ่ จํานวน 2 สาย สายที่ 1 จากถนน

คอนกรีตเดิม ไปบ้านโนนรังน้อย สายที่ 2 จากถนน 

คอนกรีตเดิม – สามแยกวัดปุาโนนรงัใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับความสะดวก 

ในการสัญจรไปมา 

สายที่ 1 ปรมิาณงานกวา้ง 

4 เมตร ยาว 45 เมตร 

สายที ่2 ปรมิาณกว้าง 4 

เมตร ยาว 3 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 100,000 - 200,000 1,076,500 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

47 โครงการวางท่อระบายน้ํา จํานวน 3 จุด สายทางไป 

หนองส้มปุอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ จุดที่ 1 

บรเิวณที่นานายอภัย ประทุมมา จุดที ่2 บรเิวณที่นา 

นายกลม หิรัญรัตน์ จุดที่ 3 บริเวณที่นานายสุคิด 

สีสุพล 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

จุดที่ 1 ท่อระบายน้ําขนาด 

0.80 x 1.00 เมตร จุดที่ 2 

ท่อระบายน้ําขนาด 0.60  

x 1.00 เมตร  จุดที่ 3  ท่อ

ระบายน้ําขนาด 1.00 x  

1.00 เมตร 

76,100 - - - - ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 5 บ้านหนอง- 

มะทอ ไปบ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,865 เมตร 

229,200 - - - - ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง            

มะทอ สถานทีก่่อสรา้งทีส่าธารณะประโยชน์ปุาช้า         

หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงาน กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 140.00 เมตร 

งานลูกรัง กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 140.00 เมตร 

- 117,000 - - - ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง          

มะทอ จากร้านค้าชมุชน – ดอนปุาช้าสาธารณะบ้าน

หนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4.00 

เมตร ยาว  900.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

- 84,000 - - - ประชาชน         

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 305,300 201,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา หมู่ที่ 5 บ้าน

หนองมะทอ จากบ้าน นายวฤทธิ์  สุดใจ – หน้า 

บ้านนายเส็ง สุดใจ 

ปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

ฝารางระบายน้ํา คสล. 

ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร

ยาว 130.00 เมตร 

- 52,000 - - - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ํา หมู่ที ่5 บ้าน 

หนองมะทอ หน้าบ้าน นายสาคร  เกษเงิน  –                   

บ้านนายไพทูล  แสงย้อย 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

- 96,000 

 

 

- - - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 

บ้านหนองมะทอ จํานวน 2 ช่วง 

1.จากบ้านนางหนูสิน  แก้วเลื่อน ถึงบา้น                           

นายบุญธรรม กิ่งแก้ว 

2.จากสามแยกบ้านนายวฤทธิ์ สุดใจ ถึงบ้ าน              

นางสายฝน กิ่งแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร             

ยาว 45 เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 25 เมตร  

- - 

 

 

217,000 - - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ จากหน้าวัด ถึงบา้น

นางคํากอง ก้อนกลิ่น   

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา

พร้อม บ่อพัก ยาว 35 

เมตร 

- - 

 

 

 

46,000 - - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 148,000 263,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

55 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ํา จากข้างโรงเรียน 

-บ้านนายไพวัน เกษเงิน หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

ระยะทางยาว 600 เมตร - - 

 

 

780,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

เพื่อปูองกัน              

น้ําท่วมขงั

ประชาชน ได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

ลําดับ4/63 

56 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง  หมูท่ี่  5                   

บ้านหนองมะทอ ถงึบ้านเหล่าสงู 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400

เมตร 

- - 

 

 

- 

 

 

180,000 - 

 

ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 5                    

บ้านหนองมะทอ ไปโนนค้อทุง่ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กว้าง  4 เมตร ยาว 1,490

เมตร 

- - 

 

- 183,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

58 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอจาก

แยกบ้านหนองมะทอ - บ้านโนนค้อทุง่                

ถึงหนองไฮสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 3 เมตร 

ยาว 370 เมตร 

- - 

 

 

 

- 34,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 5 บ้านหนอง            

มะทอ จากบ้านนายแถลง แก้วมั่น ไปแยกบ้านหนอง    

มะทอ - โนนค้อทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4  เมตร 

ยาว 220 เมตร 

- - 

 

 

- - 20,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - - 780,000 397,000 20,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง  หมูท่ี่  5  บ้านหนอง 

มะทอ จากที่นา นายนิกร  วงษ์เพญ็ –  หนองไฮ

สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 3 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

- - 

 

 

- - 36,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสรา้งฝายน้ําล้น ลําห้วยไผ่ หมู่ที่ 6  

บ้านโนนดู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา

ใชเ้พื่อการเกษตรได้

ตลอดทั้งป ี

1 แหง่ 200,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่                           

จากบรเิวณหน้าบ้าน นายบญุมี สุขจติ – บ้าน 

นายการันน์ รามางกูร  

ปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร งานบ่อพัก 

ยาว154.40 เมตร 

งานซ่อมแซมผิวจราจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร 

- 218,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 6 บา้นโนนดู่ จากสามแยกหน้าบ้าน           

นางบุญเลื่อน  ทองเกลี้ยง – ถึงบรเิวณที่นา              

นางใกล้รุ่ง  สุดเพียร 

ปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

134 เมตร งานบ่อพกัยาว 

141.80 เมตร 

- 189,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 200,000 407,000 - - 36,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา   

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

64 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 6 บา้นโนนดู่ 

จากบ้านนางบุญเลื่อน  ทองเกลี้ยง ถงึบ้าน 

นายการันต์  รามางกูร  

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั 

ประชาชนสัญจรไปมา

ได้สะดวก 

ระยะทางยาว 86 เมตร - 111,800 

 

 

- - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                   

หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ จากแยกหน้าบ้านนายการันต์ 

รามางกูร ถึงบ้าน นางถวิล  ปลุกใจ 

(สาย อบ.ถ.164-12 ช่วง กม.0.00-0.89) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 89 เมตร 

- - 

 

 

 

201,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                    

หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ จากบ้าน นางหนพูิน  ศิริวาลย์   

ไปถึงโรงส ี(อยู่ดงหนองยาง) 

(สาย อบ.ถ.164-13 ช่วง กม.0.00-0.89) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 89 เมตร 

- - 

 

 

 

201,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

67 โครงการถนนลกูรัง หมูท่ี่ 6 โนนดู่ จากบ้าน            

นายสี ศริิวาลย์  ถึงบ้านนายมนเทียร สิงห์อ่อน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 65 เมตร 

 

- - 

 

 

- 10,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 111,800 402,000 10,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

68 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพกั คสล.และ

ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ จากบ้านนางบุญ

เลื่อน ทองเกลี้ยง ถงึบ้าน นายจิระ  พันธ์แก้ว 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํายาว 

120 เมตร 

งานขยายผิวจราจร 2 

ข้างๆ ละ 0.50 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 

 

 

229,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่  

จากตรงข้ามหน้าบ้านนายการันน์ รามางกูร 

ถึงบ้านนางพิมพ์ใจ เกษเพชร 

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา ยาว 

180 เมตร 

งานขยายผิวจราจร กว้าง 

1 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 343,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่  

จากบ้านนายบุญเลิง สายขนุ ถึงบ้าน                    

นายสังเวียน รากวงษ ์

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา ยาว 

145 เมตร 

งานขยายผิวจราจร กว้าง 

1 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 296,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่  

จากบ้านนายสังเวียน รากวงษ์ ถงึแยกไปบ้านโนน              

รังใหญ ่

เพื่อปูองกันน้ําท่วมขงั

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํายาว 

145 เมตร 

งานขยายผิวจราจร กว้าง 

1 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 296,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - - - 1,164,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 7 บ้านเหล่า

สูง จากวัดพทุไธศวรรย์ ไปนา นายคําเพียร  

 พรหมสวัสดิ ์

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร  

ยาว 1,150 เมตร 

92,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

73 โครงการวางท่อระบายน้ําข้ามลําห้วยไผ่ที่นา 

 นายสฤษดิ์   วันนา  หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 6 เมตร ยาว 

10 เมตร ท่อระบายน้ํา ขนาด 1 

เมตร จํานวน 20 ท่อน 

100,000 - 

 

 

- - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสงู 

จากบ้านนายสมาน เหลก็งาม - บ้านนางขจรจิต          

กอทอง 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร 

ยาว 252.00 เมตร 

- 93,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสรา้งถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสงู 

จากที่นานายคําเพียร  พรหมสวัสดิ์ – เชื่อมทาง 

บ้านเหล่าสงู บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร 

- 119,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

76 โครงการขยายคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน

เหล่าสงู จากบ้าน นายสมาน เหล็กงาม ถึงบา้น   

นางขจรจิต  กอทอง 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว 130 เมตร ขยาย

ผิวจราจร 2 ข้างๆ ละ 1 เมตร 

- 143,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ 192,000 355,000 - - -    

 

 

 



 

 
84 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

77 โครงการซ่อมแซมถนนจากหน้า อบต.ไผ่ใหญ่ – 

บ้านเหล่าสงู หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร  

ยาว  390  เมตร 

- 1,072,500 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

78 โครงการวางท่อระบายน้ําข้ามลําห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 

บ้านเหล่าสงู ทางไปบ้านหนองมะทอ 

เพือ่ปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ท่อระบายน้ํายาว 14 เมตร - 28,000 

 

 

- - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรัง หมูท่ี ่7 บ้าน

เหล่าสงู จากนา นายคําเพียร พรหมสวัสดิ์ ถึง

ทางเชื่อมบ้านเหล่าสูง – บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

- 30,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                    

หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสงู ต่อจากถนน คสล.เดิมถงึ

หน้าสํานักสงฆ์พุทไธศวรรย์บ้านเหล่าสูง 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร - - 

 

 

 

204,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงลูกรัง หมู่ที่  7  บ้านเหล่าสงู 

สายบ้านเหล่าสงูไปบ้านหนองมะทอ ถึงสุดเขต

บ้านเหล่าสงู 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานลูกรัง 130 ลบ.ม. - - 

 

 

30,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - 1,130,500 234,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

82 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง  จากหน้าบ้าน               

นายสงวน อ่อนมิ่ง – หน้าบ้านนางเร่ิม จันทร์

เพชร 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พัก ยาว 160 เมตร 

- - 

 

 

 

- 280,000 - ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง จากบ้านเหล่าสูง                   

ถึงที่นานางบรรจง ย่ิงยืน 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม                

บ่อพัก ยาว 120 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังทางเชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสงู  จํานวน 3 สาย  

สายที่ 1 จากบ้านเหล่าสูง - บ้านโนนดู่ 

สายที่ 2 จากบ้านเหล่าสงู – บ้านหนองมะทอ 

สายที่ 3 จากบ้านเหล่าสงู – บ้านโนนรังใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

1. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 

2. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

3. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

- - 

 

 

 

- - 200,000 

 

 

ประชาชน              

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง  หมูท่ี่  7                       

บ้านเหล่าสงู จากบ้าน นายศักดิ์ดา นาหัวนิล    

ถึง นานายคําเพียร  พรหมสวัสดิ ์

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร  

ยาว  1,000  เมตร 

- - 

 

 

- - 150,000 ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - - 280,000 650,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

86 โครงการก่อสรา้งสระวา่ยน้ําภายในศนูย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ หมูท่ี่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

สระน้ํากว้าง  4  เมตร                              

ยาว 8 เมตร ความลกึ 1 เมตร 

350,000 - - - - ร้อยละ 100 

นักเรียนสามารถ 

ว่ายน้ําได้ 

นักเรียน

สามารถว่ายน้ํา 

ได้และลดอัตรา 

การตกน้ํา 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 8

บ้านไผ่ใหญ่  จากบรเิวณหน้าบ้าน นายสมควร 

ชํานาญเลงิ – สี่แยกบ้านนายอมร ธรรมศิล         

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 0.40 เมตร  

ยาว  138.00  เมตร 

200,000 - - - - ประชาชน                    

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ หมูท่ี่ 8  บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อให้นักเรียนมี

สถานที่เรียน และม ี

อาคารเรียนที่พร้อม 

ใชง้าน 

จํานวน  1  แห่ง 236,000 - - - - นักเรียนผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

นักเรียนมี

สถานที่เหมาะ 

สมในการเรียน 

การสอน 

กองช่าง 

89 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 8                    

บ้านไผ่ใหญ่ จากหนา้บ้าน นายบุญ คณุมี ไป

เส้นทาง สายบ้านเหล่าค้อ ไปบ้านโนนรังน้อย 

 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 520 เมตร 

41,600 - - - - ประชาชน                   

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 827,600 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

90 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก            

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จากหน้าบ้านนายสมควร  

ชํานาญเลงิ – ที่ดินนายอมร  ธรรมศิล 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4.20 เมตร 

ยาว 56.00 เมตร 

- 147,000 - - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่           

จากบ่อพักเดมิ – ข้างวดัสิงห์ทองทางไปบ้าน

เหล่าค้อ 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 77.00 

เมตร งานบ่อพัก ยาว 80.60 

เมตร 

- 95,000 - - - ประชาชน             

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีต หมูท่ี่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ บรเิวณหน้าบ้าน

นางสาวนารี คุณมี ไปเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 74.00 

เมตร งานบ่อพัก ยาว 78.80 

เมตร 

- 101,000 - - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จากบา้นนายเทยีม คุณมี – 

ที่นานางพิขนิ จอกทอง 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร              

ยาว 80.00 เมตร 

- 139,000 - - - ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่                

จากบ้านนายเทียม คุณมี – ที่นางพิขนิ จอกทอง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 85.00 

เมตร งานบ่อพัก ยาว 91.00 

เมตร 

- 119,000 - - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - 601,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

95 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จรดเชื่อมทอ่ระบายน้ํา

เดิมถึงบรเิวณศาลาประชาคม ไปบ้าน                  

นายหนูเตียง ย่ิงยืน 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พัก ยาว 88.20 เมตร 

 

- - 

 

 

 

142,000 - - ประชาชน           

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

96 โครงการขยายผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 8                        

บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้านนายบญุ คุณมี ถึงศาลา

ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร กว้าง 0.90-1 

เมตร ยาว 95 เมตร 

- - 62,000 - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสรา้งสนามเกตบอล หมูท่ี่ 8                         

บ้านไผ่ใหญ่ บริเวณหนองทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี

สนามบาสเกตบอล

เล่นและมสีุขภาพ

แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 22 เมตร  

ยาว 42 เมตร 

- - 

 

 

 

460,000 - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชน                 

มีสนาม

บาสเกตบอล

เล่นและมี

สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - - 664,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

98 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง หมู่ที่ 8                              

บ้านไผ่ใหญ่ จากหนา้บ้านนางพุฒ คณุมี  

ถึงถนนแยก หมู่ที่ 9  บ้านเหล่าค้อ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ระยะทาง 580 เมตร - - 

 

 

 

- 250,000 - ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ จากหน้าบา้น               

นายเฮือง  ย่ิงยืน ไปหน้าบ้านนางนาร ี คุณมี 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พัก ยาว 160 เมตร 

- - - 280,000 - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 8 บ้าน                  

ไผ่ใหญ่ สายบ้านไผ่ใหญ่ ไปบ้านหนองจอก 

อําเภอหัวตะพาน จงัหวัดอํานาจเจริญ สุดเขต

ตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - - 

 

 

 

- 150,000 - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสรา้งขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 

บ้านไผ่ใหญ่ จากหนา้บ้านนางหนูจันทร ์สมหวัง 

ถึงบ้านนายหนูเตียง ย่ิงยืน 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร กว้าง 0.90-1 

เมตร ยาว 192 เมตร 

 

- - 

 

 

 

- 134,000 - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - - 814,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

102 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                 

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ สายหน้าบ้านนางพุฒ 

 คุณมี ไปถึงโรงเห็ดนางวาริน ศรีทองทุม 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร  - - 

 

 

 

- - 201,000 ประชาชน                   

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ ตอ่จากโครงการเดิม 

ไปสุดเขตต่อกับเขตอําเภอหัวตะพาน 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000เมตร - - 

 

 

- - 2,400,000 ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อม 

บ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ 

บรเิวณจากหน้าบ้าน นายจํานง  ใจอุ่น ถึง

บรเิวณบ้าน นายประสงค์ บุตรชัย 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ระยะทางยาว 110 เมตร 143,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก        

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ บรเิวณข้างวัดตอ่จาก 

ถนนคอนกรีตเดมิไปบ้านหนองจอก  

ต.โพนเมืองน้อย  

เพือ่ให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

1,440,000 - - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 1,583,000 - - - 2,601,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

106 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพกัคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ จากบ้าน                

นางอัมรนิทร์ จอกนาค - ที่นานางอมัรินทร์ 

จอกนาค 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 ม.ยาว 90.00 

เมตร งานบ่อพัก ยาว 96.00 

เมตร 

- 124,000 - - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 9 บา้นเหลา่ค้อ จากที่นา นายชาลี -

ไกลดวง ถงึที่ดินนางกรรณิกา ดีนิยม 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม 

บ่อพกั ยาว 75.80 เมตร 

- - 

 

 

 

101,000 - - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 9 บา้นเหลา่ค้อ ข้างบ้านนายจํานงค์  

ใจอุ่น ไปทางบ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก  ยาว 145 เมตร 

- - 

 

 

 

- 188,500 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 9 บา้นเหลา่ค้อ จากข้างบา้น นาย

จํานงค์ ใจอุ่น ไปหน้าบ้านนายรัตน์ แสงชาติ   

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก  ยาว 80 เมตร 

- - 

 

 

 

- 104,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 124,000 101,000 292,500 -    

 

 

 



 

 
92 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

110 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ที่ 9                             

บ้านเหล่าค้อ รอบดอนปูุตา 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว 350 เมตร - - 

 

 

 

- 200,000 - ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.หมู่ที่ 9 บา้นเหลา่ค้อ สายบ้านนายรัตน์ 

แสงชาติ ถึงหน้าบ้านนางอัมรนิทร์  จอกนาค 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก  ยาว 70 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 200,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                 

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ไปบ้านโนนรังนอ้ย 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานลูกรัง กว้าง 4 เมตร  

ยาว  1,000  เมตร 

- - 

 

 

 

- - 2,400,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

113 โครงการขยายท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล.  

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ จากหน้าบ้านนายแอด๊ -

บุตรชัย ถึงบ้าน นายหนกูาณจน์ บุตรชัย 

 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก  ยาว 95เมตร 

- - 

 

 

 

- - 123,500 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - - 200,000 2,723,500    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

114 โครงการก่อสรา้งทําร่องระบายน้ําพร้อมขยายไหล่

ทาง หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ จํานวน 2 สาย 

สายที่ 1 จากบ้าน นายธงชัย  แสงชาติ ถึงบ้าน นาง

ทองไทย  แสงชาต ิ

สายที่ 2 จากบ้าน นายกฤษฏา  ย่ิงยืน ถึงบ้าน นาง

บุญยัง  นามทอง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ความยาว 83 เมตร ขยายผิว

จราจร 2 ข้างๆละ 1 เมตร 

 

 

ความยาว 83 เมตร ขยายผิว

จราจร 2 ข้างๆ ละ 1 เมตร 

153,550 

 

 

 

153,550 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีต หมูท่ี่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ สายบริเวณบ้าน 

นางวันดี คุณมี ถึง บรเิวณบ้านนายจาํเนียร ขวาน

ทอง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ระยะทางยาว 115.80 เมตร 204,000 - - - - ประชาชนผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ จากหน้า

บ้านนางทองเวียน กิ่งแก้ว ไปเชื่อมตอ่บ่อพักเดิมข้าง

บ้านนางติว๋ คุณม ี

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 ม.ยาว 100 

เมตร งานบ่อพักยาว 105.40

เมตร งานขยายผิวจราจร 

กว้าง 0.80-1.70 ม.ยาว 

106.40 เมตร 

- 213,000 - - - ประชาชน                  

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ 511,100 213,000 - -     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

117 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                  

หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ต่อจากถนน คสล.เดิมถงึ 

ที่ดิน  นายประสิทธิ์ แก้วขาว  

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 81 เมตร 

 

 

- - 

 

 

201,000 - - ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง หมู่ที่ 10                              

บ้านไผ่ใหญ่ จากสีแ่ยกข้างบ้านนายอานนท์  มีแวว                    

ถึงบ้านนายศรอนันท์ รัชพันธ ์

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ําพร้อม

บ่อพัก ยาว 145 เมตร งาน

ผิวจราจร กว้าง 0.80 –               

1 เมตร 

- - 

 

 

 

- 782,000 - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง หมูท่ี่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ 

จากข้างบ้านนายบุญ  คุณมี ไปบ้านโนนรังน้อย 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ยาว  1,500 เมตร 

- - 

 

 

 

- 350,000 - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโนนรัง

ใหญ่ จากสามแยกบา้น นายทองขาว พิมพ์ภักดิ์                  

ถึงบ้าน นายกาจ  ศรีมงคล  ทางไปบา้นผอื 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ระยะทางยาว 130 เมตร 

357,500 - 

 

 

- 

 

 

- - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนนรัง

ใหญ่ สายบ้านโนนรังใหญ่ – สี่แยกทางบ้าน 

ยางโยภาพ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ระยะทางยาว 370 เมตร 

200,000 - - - - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ 557,500 - 201,000 1,132,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

122 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ จาก

สามแยกหน้าบ้านนายจิต ผิวเงิน - บรเิวณบ้าน

นายอุดม จันทร์หาญ และปรับปรุงบอ่พัก คสล.

ทางน้ําออกไปหนองโพนคาม 

เพื่อปูองกัน 

น้ําท่วมขงัประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

172.00 เมตร งานบ่อพักยาว 

183.40 เมตร 

- 202,000 202,000 - - ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสรา้งผนังปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ บริเวณที่นานายปัญญา 

สิมพันธ ์

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

พืน้ผนัง ขนาด 3.60x1.04 

เมตร ปีกผนังสงู 1.22 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

- 13,000 - - - ประชาชน 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 

11 บ้านโนนรังใหญ่ จากบ้าน นายบุญธรรม ขันธ์

เพชร ถึงสุดเขต หมู่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ บ้านนาย

สมจิต  ผิวเงิน 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 50 เมตร 

ระยะทางยาว 270 เมตร 

- 810,000 - - - ประชาชน        

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 

บ้านโนนรังใหญ่ จากบ้าน นางจันที  บุญจุล –                

บ้านยางโยภาพ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ระยะทางยาว 2,050 เมตร 

- 5,637,500 - - - ประชาชน             

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุงผวิจราจร ลงหินลูกรัง หมู่ที่ 11 

บ้านโนนรังใหญ่ จากแยกถนนลาดยางบ้าน 

โนนรังใหญ่ – บ้านผักกระย่า-หนองโคกใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4  เมตร  

ระยะทางยาว  637  เมตร 

- - 50,960 - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - 6,662,500 252,960 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

127 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาก

ประปา หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ – บ้านผอืแยกบ้าน 

นางศิริจติ  บุญกระจาย – บ้านผอื 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 3 เมตร 

ระยะทางยาว 1,500 เมตร 

- - 

 

 

2,475,000 

 

 

- - ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                 

หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ สายบ้าน นางสาวจันที  

บุญจุล – ถึงสีแ่ยกบ้านประสทิธิ์ ผิวเงิน 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร ยาว 81 เมตร - - 

 

 

 

- 243,000 - ประชาชน              

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 

บ้านโนนรังใหญ่ จํานวน  2 สาย   

1. สายรอบวัดบ้านโนนรังใหญ่  

 

2.จากสามแยกประปาหมูท่ี่ 11 ถงึสุดเขตตําบล         

ไผ่ใหญ่ (เส้นรอบบ้าน) 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 
 

 

1. กว้าง 4 เมตร ยาว 123

เมตร 

2. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

200,000 

 
 

 

- 
 

 

ประชาชน             

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 

บ้านโนนรังใหญ่ จากบ้านนายกาจ  ศรีมงคล                     

ถึงสุดเขตตําบลไผ่ใหญ่ (ทางไปบ้านผือ) 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

- - 

 

 

 

- 150,000 - ประชาชน           

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - 2,475,000 593,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

131 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนน รัง

ใหญ่ สายจากบ้าน นายบุญมา ตรวีงษ์                  

ถึงสีแ่ยกทางไปบา้นยางโยภาพ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 

เมตร 

- - 

 

 

 

- - 180,000 ประชาชน           

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก           

หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่ จากแยกบ้านนายหนู  -             

แสงเขียว ถึงสามแยกบา้นนางสาวจันที บุญจุล 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร 

- - 

 

 

 

- - 480,000 ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

133 โครงการปรับปรุงผวิจราจร ลงหินลูกรังรอบวัด

บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ด้านทิศตะวนัออก (เร่ิม

จากประตูโขงด้านทิศตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ระยะทางยาว 50 เมตร 

- - - 40,000 - ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

134 โครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน

โนนรังใหญ่ จํานวน 2 สาย  

สายที่ 1 จากบ้านนายกาจ  ศรมีงคล ไปบ้านผือ 

สายที่ 2 จากแยกโรงสีชุมชน ไปบ้านผือ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ระยะทางยาว 765 เมตร 

ปรมิาณงานกว้าง 4 เมตร 

ระยะทางยาว 800 เมตร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

61,200 

 

64,000 

 

- 

 

- 

ประชาชน           

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - - 165,200 660,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

135 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. หมู่ที่ 12 บา้นแสงไผ่ จากบ้านนายบุญมี  -           

ดวงแก้ว ไปถึงบ้าน นายใบ  ดวงแก้ว ที่เชื่อมต่อเส้น

กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ระยะทางยาว 123 เมตร 159,900 - - - - ประชาชน         

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล. ระหว่างหมูบ่้าน หมู่ที่ 12 บา้นแสงไผ่ จากหน้า

บ้าน นางจันที  เกษเงิน ไปถงึหน้าบา้น นายสมาน 

ออ่นมิ่ง (เชื่อมต่อ) 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

ระยะทางยาว 120 เมตร 156,000 - 

 

 

- 

 

 

- - ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

137 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 12 

บา้นแสงไผ่ จากบรเิวณแยกบ้านนางสมบูรณ์            

ออ่นมิ่ง – สามแยกบ้านนางแพงศรี อบมาเนตร 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

งานท่อระบายน้ํา คสล. 0.40 

X 1.00 เมตร ระยะทางยาว 

115.40 เมตร 

102.200 - - - - ประชาชน              

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 12 

บ้านแสงไผ่ จากบรเิวณบ้านนางพิน แสงนิล ถึงหน้า

บ้านนายหนูกร กอทอง และฝัง่ตรงขา้ม 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

งานท่อระบายน้ํา คสล. 0.40 

X 1.00 เมตร ระยะทางยาว 

115.40 เมตร 

74.400 - - - - ประชาชน              

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 492,500 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

139 โครงการก่อสรา้งผนังปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ บริเวณที่นานายสมาน อ่อนมิ่ง 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

พืน้ผนัง ขนาด 1.00x3.61 

เมตร ปีกผนังสงู 0.80 เมตร 

- 15,000 - - - ประชาชน          

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ จากบ้าน 

นางหนกูาญจน์  ลัทธิรมย์ – บ้านนางสอน บัวขจร 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร                 

ยาว 115.00 เมตร งานบ่อ

พักยาว 121.00 เมตร 

- 156,000 - - - ประชาชน              

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสรมิเหล็ก และขยายผิวจราจรคอนกรีต 

หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ บริเวณหน้าบ้านนายกุมภี   -          

ดวงแก้ว   

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขัง ประชาชนสญัจร

ไปมาได้สะดวก 

งานวางท่อระบายน้ํา 

Ø0.40x1.00 เมตร ยาว 

113.00 เมตร งานบ่อพกั 

ยาว 118.40 เมตร งานขยาย

ผิวจราจร กว้าง 0.80 เมตร

ยาว 116.00 เมตร 

- 72,000 - - - ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง สายทาง

ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ จากโรงเรียน

บ้านแสงไผ่ – บ้านหนองมะทอ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 5 เมตร 

ระยะทางยาว 2,870 เมตร 

 

- 

 

 

 

287,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 530,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

143 โครงการซ่อมผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กในถนนเส้น

กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ จากหน้าบ้าน 

นายสมใจ  แสงสว่าง ไปถงึหน้าบ้าน นายมี  แสงนลิ 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ปรมิาณงานกว้าง 40 เมตร 

ระยะทางยาว 118 เมตร 

- 259,600 - - - ประชาชน           

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

144 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่               

สายจากบ้านนายบุญมี ดวงแก้ว ถึง บ้านนางโฮม 

ดวงแก้ว 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา ยาว 

112 เมตร 

- - 

 

 

 

214,000 - - ประชาชน                 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 

คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่                

สายจากบ้านนายพันธ์ ชูแก้ว ถงึโรงเรียนบ้านแสงไผ่ 

เพื่อปูองกันน้ําท่วม

ขังประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

งานวางท่อระบายน้ํา ยาว 

115 เมตร  

ขยายผิวจราจร กว้าง 0.70-

0.90 เมตร                  

ยาว 115 เมตร 

- - 

 

 

 

204,700 - - ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ําไม่ท่วมขงั

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสรา้งขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 12 

บ้านแสงไผ่ จากบ้านนางจนัที เกษเงนิ ถึงที่ดิน              

นายสิทธิโชติ แสงนิล 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร                         

กว้าง 0.90-1 เมตร                         

ยาว 150 เมตร 

- - 

 

 

 

- 105,000 - ประชาชน            

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 259,600 418,700 105,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

147 โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 12                

บ้านแสงไผ่ จากบ้านนายสงัด อ่อนมิง่ ถึงนา                

นายสนั่น เหล็กงาม 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร                         

กว้าง 0.90-1 เมตร                         

ยาว 0.70 เมตร 

- - 

 

 

 

- 49,000 - ประชาชน             

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

148 โครงการขยายผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 12                   

บ้านแสงไผ่ จากบ้านนางหนูกาญน์  ลัทธิรมย์ ถึง

บ้านนางสอน บัวขจร  

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ขยายผิวจราจร                         

กว้าง 0.70-0.90 เมตร                         

ยาว 104 เมตร 

- - 

 

 

 

- - 72,800 ประชาชน               

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยไผ่ 

จากบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 8 ไปบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

สะพาน คสล. ผิวจราจร 

กว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร 

- 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ประชาชน             

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสรา้งห้องน้ําตลาดหนองผ้ึง 

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนม ี

ห้องน้ําใช้อย่างถกู 

สุขลักษณะ 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 

เมตร( ห้องชาย 1,ห้องหญงิ 

1,ผู้พกิาร 1 ) 

- 

 

 

120,000  

 

- 

 

 

- 

 

 

- ประชาชน                

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 2,370,000 2,250,000 2,299,000 2,322,800    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

151 โครงการก่อสรา้งร้ัวศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัด

แสงไผ่ หมู่ที่  3 บ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์วัด

แสงไผ่มีขอบเขตร้ัว

ที่มิดชิดและปูองกัน

ความปลอดภัยแก่

เด็กเล็ก 

ร้ัว สูง 2.00 เมตร ยาว 165 

เมตร 

- 500,000 - - - เด็กเล็กมีสถาน

ทีปลอดภัยใน

การเรียน 

มีสถานที่ที่

มิดชิดและ

ปลอดภัยกับ 

เด็กเล็ก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

152 โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนยอ์บรมเด็กก่อน

เกณฑ์วัดแสงไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้เด็กเลก็มี

ความพร้อมในการ

เรียน 

ห้องเรียน กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร 

- 171,000 - - - เด็กเล็กมีสถาน

ทีปลอดภัยใน

การเรียน 

มีสถานทีในการ

เรียนการสอน 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก                       

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัเวฬุวัน หมู่ที่ 8               

บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์วัด

เวฬุวันมีสถานที่

พร้อมในการเรียน

การสอน 

หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่

ไมน่้อยกว่า 800.00 ตาราง

เมตร 

 

- 300,000 

 

 

 

- - - เด็กเล็กมีสถาน

ทีพร้อมในการ

เรียน 

มีสถานที่พร้อม

ในการเรียนการ

สอน 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

รวม  3  โครงการ - 971,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

154 โครงการก่อสรา้งบ่อบําบัดสิง่ปฏิกลูพร้อมร้ัว หมู่ที่ 5 

บ้านหนองมะทอ สถานที่ก่อสร้างปุาช้าสาธารณะ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนใน 

เขตพืน้ที่ตําบลไผ่

ใหญ่มีสถานที่และ

ระบบบําบัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ได้

มาตรฐานและถกู 

สุขลักษณะ 

งานรัว้ กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 160.00 เมตร งานบ่อ

บําบัดสิ่งปฏิกูล กว้าง 5.10 

เมตร ยาว 12.34 เมตร 

- 358,600 - - - ตําบลไผ่ใหญ่มี

สถานที่บําบดั 

สิ่งปฏกิูลฯ 

ประชาชนใน

พืน้ที่มีสถานที่

บําบัดสิ่งปฏิกูล

ที่ถูกสขุลักษณะ 

กองช่าง 

155 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานกังานองค์การ 

บรหิารส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อขยายพืน้ที่

สํานักงานให้มี

ปรมิาณเพียงพอกับ

บุคลากรและ

ทรัพยากรที่มีอยู่

และมีสถานที่

ให้บรกิารประชาชน

อย่างเหมาะสม 

กว้าง 8.80 เมตร ยาว 11.30 

เมตร 

- 415,000 - - - ร้อยละ 100 

ของประชาชน 

และบุคลากร 

ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

บุคลากรมี

สถานที่

เหมาะสมกับ

การให้บรกิาร

แก่ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

รวม  2  โครงการ - 773,600 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
- 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

156 โครงการปรับปรุงปูายประชาสัมพันธอ์งค์การ

บรหิารส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี

จุดรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของ

องค์การบรหิาร 

ส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

กว้าง 1.50 เมตร             

ยาว 4.00 เมตร 

- 30,000 - - - ร้อยละ 100 

ของประชาชน 

ได้รับทราบ

ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ 

ข้อมูลข่าวสาร 

ของทาง

ราชการอย่าง

เหมาะสม 

กองช่าง 

157 โครงการติดตั้งสญัญาณจราจรภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 - 12 

เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางจราจร 

บรเิวณแยกต่างๆ 

ภายในตําบลไผ่ใหญ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 70  

ของการ

ติดตั้ง 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร 

ไปมา 

กองช่าง 

158 โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ 

จากบรเิวณสี่แยกบ้านนายสงัคม เชือ้เพชร – 

บรเิวณสี่แยกบ้านนายกษฎา ย่ิงยืน 

เพื่อให้ประชาชน 

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 

50.00 เมตร                    

ยาว 200.00 เมตร 

- 200,000 - - - ร้อยละ 100 

ของประชาชน 

สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน

สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสรา้งปูายประชาสมัพันธอ์งค์การ

บรหิารส่วนตําบลไผ่ใหญ่ จํานวน 2 ปูาย 

เพื่อให้ประชาชนมี

จุดรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของ

องค์การบรหิาร 

ส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

กว้าง 2.40 เมตร             

ยาว 4.80 เมตร 

สูง 5.00 เมตร 

- - 41,200 - - ร้อยละ 100 

ของประชาชน 

ได้รับทราบ

ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ 

ข้อมูลข่าวสาร 

ของทาง

ราชการอย่าง

เหมาะสม 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 100,000 330,000 141,200 100,000 -    

รวมท้ังสิ้น  159  โครงการ                          10,102,100 17,399,400 9,092,410 11,320,200 11,333,300    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองค้างบั้งไฟ 

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

กว้าง 75 เมตร ยาว 150 เมตร 

ลึก 2 เมตร ปรมิาณดินขุด 

22,500 ลบ.ม. 

- - - - 784,000 ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนในตําบลมี

น้ําใช้เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว์อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ์

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนองเจ้าบ้าน 

หมู่ที่ 1  บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

กว้าง 47 เมตร ยาว 58 เมตร 

ลึก 2 เมตร ปรมิาณดินขุด 

5,452 ลบ.ม. 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

190,820 ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนในตําบลมี

น้ําใช้เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว์อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ์

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการระบบประปาหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ก่อสรา้ง

ระบบระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดิน

ขนาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปาใช้

ที่สะอาดเพียงพอต่อการ

อุปโภคบรโิภค 

กําลังการผลิต 10 ลบ.ม/ซม.

ความจุหอถังสงู 30 ลบ.ม.

ครัวเรือน 121 – 300 ครัวเรือน 

- 3,617,900 - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ํา 

ประปาใช้อย่าง 

เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกหนองถ่ม

สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2    

บ้านดอนแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

1 แหง่ - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

200,000 

 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใชอ้ย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 3,617,900 - 200,000 974,820    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการขุดลอกลําห้วยเวียง

หลวง หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง

เพียงพอ 

กว้าง 12 เมตร ลึก 2 เมตร 

ยาว 2,660 เมตร ปรมิาณ

ดินขุด 63,840 ลบ.ม. 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

2,234,400 ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้               

เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกหนองใหญ ่

 หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง

เพียงพอ 

กว้าง 50 เมตร ลึก 2 เมตร 

ยาว 200 เมตร ปรมิาณดิน

ขุด 20,000 ลบ.ม. 

- - 700,000 - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้              

เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกหนองไฮ        

หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง

เพียงพอ 

กว้าง 74 เมตร  ลึก 2 เมตร 

ยาว 113 เมตร ปรมิาณดิน

ขุด 16,724 ลบ.ม. 

- 

 

 

 

- 

 

 

585,340 - 

 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้               

เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

 

 

8 โครงการขุดลอกหนองดู่  

เพื่อผลิตน้ําประปา หมู่ที่ 6  

บ้านโนนดู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ที่สะอาด

และปลอดภัย 

1 แหง่ 

 

 

135,200 

 

- - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชอ้ย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

9 โครงการขุดลอกหนองยาง  

หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง

เพียงพอ 

1 แหง่ 200,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยง

สัตว์ 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ 335,200 - 1,285,340 - 2,234,400    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการขุดลอกลําห้วยไผ่ 

หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสงู 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

ระยะทางยาว 1,500 เมตร - 50,000 - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

11 โครงการกําจัดวัชพืชในหนองนา 

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อบํารุงรักษาแหล่งน้าํไวใ้ชใ้น

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

1 แหง่ - 200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

12 โครงการขุดลอกหนองไทครัว 

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

1 แหง่ 200,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการเกษตร

และเลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นและ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง

ใหญ่ หมูท่ี่ 10 บ้านไผ่ใหญ ่

 

เพื่อให้การใชง้านมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

1 แหง่ - 85,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้น้ํา ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 200,000 335,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการขุดลอกหนองบ้าน  

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างเพียงพอ 

1 แหง่ 200,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

น้ําใชอ้ย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรและเลี้ยง

สัตว์ 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงท่อจ่าย

น้ําประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําที่สะอาด

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 1,872 เมตร 200,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ 

ผู้ใช้น้ํา 

ประชาชนมีน้ําใช้ที่

สะอาดและปลอดภัย

ย่ิงขึน้ 

กองช่าง 

16 โครงการขยายท่อเมนระบบ

ประปา บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 9 

ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําที่สะอาด

ปลอดภัย และมีน้าํประปาใช้

อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 560 เมตร 55,900 - - - - ร้อยละ 100 ของ 

ผู้ใช้น้ํา 

ประชาชนมีน้ําใช ้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตวางท่อประปา 

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ เสน้ใตบ้้าน

ทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําที่สะอาด

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 290 เมตร - - 29,000 - - ร้อยละ 100 ของ 

ผู้ใช้น้ํา 

ประชาชนมีน้ําใช้ที่

สะอาดและปลอดภัย

ย่ิงขึน้ 

กองช่าง 

 

 

 

รวม  4  โครงการ 455,900 - 29,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําประปา                      

ให้สามารถดื่มได้ หมู่ที่ 10  

บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใ้ช้

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

1 เคร่ือง - 

 

 

 

- 

 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

- ร้อยละ 80 ของผู้ใช้น้ํา ประชาชนมีน้ําใช้ที่

สะอาดและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตประปาวางท่อเมนต์

ใหญ่ – ดงหนองยาง หมู่ที่ 10 

บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใ้ช้

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

ระยะทางยาว 

920 เมตร 

- 92,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้น้ํา ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

20 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ (เปลี่ยนท่อเมนต์

ประปาทั้งหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดไวใ้ช้

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

ระยะทางยาว 

3,066 เมตร 

- - 308,600 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้น้ํา ประชาชนมีน้ํา

สะอาดใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อใชใ้น

การบรกิารทันตกรรมใน รพ.สต.ไผ่ใหญ ่

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการให้บรกิาร               

ทันตกรรมที่พอเพียงตลอดเวลา 

รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 200,000 - - - - ร้อยละ 100 ของการ

ให้บรกิารที่มีประสิทธิภาพ 

มีน้ําประปาใชอ้ย่าง

เพียงต่อการบรกิาร 

ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 200,000 92,000 408,600 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 โครงการขยายเขตไฟฟาูพรอ้มหม้อแปลง หมู่ที่ 1 

บ้านไผ่ใหญ่ จากนา นายอุทัย  แสงชาติ ถึง                

สี่แยกถนนดาํไปบ้านโนนค้อทุง่ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทาง 360 เมตร - 250,000 - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนในตําบล  

มีไฟฟูาใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนในตําบล  

มีไฟฟูาใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

23 โครงการติดตั้งไฟฟาูแสงสวา่ง หมู่ที่ 1                   

บ้านไผ่ใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูรัตนา  เกษศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

 

1 จุด 20,000 - - - - ร้อยละ 90 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 

สายที่ 1 บ้านแสงไผ่-บ้านโนนรังใหญ ่

สายที่ 2 บ้านแสงไผ่ – หนองหว้าซง้ไปดอนปูุตา 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

ระยะทางยาว 2,800 เมตร 

ระยะทางยาว 1,200 เมตร 

 

940,000 

420,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ 1,362,000 250,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่3                   

บ้านแสงไผ่ จากศาลาแดงไปบ้านผือ และจาก 

ศาลาแดงไปบ้านดู่ใน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - - 370,000 - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที ่4 บ้านโนนรังใหญ่ จากคุ้มบ้านน้อยเหนือ 

-ไปวัดปุาโนนรังใหญ่ จากบ้านนายไสว สมสวย 

- หนองบั่วเก่า 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

รายละเอยีดตามประมาณ 

การของไฟฟาู 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่4                 

บ้านโนนรังใหญ่ จากสามแยกประปา  หมู่ที่ 4           

บ้านโนนรังใหญ่ ไปบ้านผือ  ตําบลนาเลิง  

อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อให้ประชาชน 

มีไฟฟูาอย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทางยาว 1,000 เมตร - - - 370,000 - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่าง  หมู่ที่ 4               

บ้านโนนรังใหญ่สายวัดปุา ถึงสุดเขตหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - - 370,000 - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 200,000 - 1,110,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่4                 

บ้านโนนรังใหญ่ จากโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 

ไปบ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - - - 370,000 ร้อยละ 80 ของ 

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายใน 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 เมตร - - - - 370,000 ร้อยละ 80 ของ 

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่5                 

บ้านหนองมะทอ จํานวน 2 สาย 

1. จากบ้าน นายสาคร  เกษเงิน ถงึบา้นสฤษดิ์  

ราชอุ่น  

2. จากบ้านหนองมะทอไปบ้านเหล่าสูง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูอย่างทั่วถึง 

ระยะทางรวม 2 สาย 

ยาว  1,000 เมตร 

- - - - 370,000 ร้อยละ 80 ของ 

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟาู หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ 

1. จากที่นา นายวิระ  คุณม ีถึงนานางวัฒนา  

แสงสว่าง 

2. จากที่นานายน้อย  ภาคเจริญ ถึงสามแยก

โรงสีชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

ระยะทาง 200 เมตร 

 

ระยะทางยาว 785 เมตร 

 

50,000 

 

196,250 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ร้อยละ 80 ของ 

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

รวม  4  โครงการ 246,250 - - - 1,110,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา หมู่ที่ 6                  

บ้านโนนดู่  จากที่นานายเจริญ  ย่ิงยืน  ถึงที่นา             

นายนอ้ม ภาคเจริญ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง 

 

ระยะทางยาว 1,000 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

- 370,000 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีมีไฟฟูา

ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการขยายไฟฟาูแรงต่ํา หมูท่ี่ 8                            

บ้านไผ่ใหญ่ ตอ่จากของเดิมไปเสน้ทางจาก                 

หมู่ที่ 8  ไปดอนตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อการ 

เกษตรและเลี้ยง

สัตว์ได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 1,000 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

370,000 - 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว์อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่8                      

บ้านไผ่ใหญ่ สายจากบ้านไผ่ใหญ่ แยกไป                    

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อการ 

เกษตรและเลี้ยง

สัตว์ได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 350 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

200,000 

 

- 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว์อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา หมู่ที่ 8                     

บ้านไผ่ใหญ่ เส้นทางหน้าบา้นนายบญุ คุณม ี

ไปถึงแยก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทางยาว 1,000 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

- - 

 

370,000 ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - 570,000 370,000 370,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ จํานวน 2 สาย 

1. สายจากบ้านเหล่าค้อ – ไปบ้านหนองจอก 

2.สายจากบ้านเหลา่ค้อ - ไปหนองแวง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

รายละเอยีดตามประมาณ 

การของไฟฟาู 

- 94,100 - - - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟาู หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ 

สายที่ 1 บ้านเหล่าค้อ – บ้านหนองจอก 

สายที ่2 บ้านเหล่าค้อ – บ้านโนนรังน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

สายที่ 1ระยะทาง 1,080 

เมตร 

สายที่ 2 ระยะทางยาว 

725 เมตร 

 

- 

 

- 

 

420,000 

 

181,250 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

39 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ วัดหนองปลาคอ่ –                  

เสาไฟฟาูแรงต่ําเดมิ    

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

รายละเอยีดตามประมาณ 

การของไฟฟาู 

- 70,000 - - - ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - 765,350 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

40 ขยายเขตไฟฟาู หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ  

จํานวน 2 สาย  

1. ไปเส้นทางบ้านโนนรังน้อย  

2.ไปเส้นทางนานายแอด๊ บุตรชัย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทางรวม 2 สาย 

ยาว 400 เมตร 

- 

 

 

 

- 

 

 

100,000 - 

 

- ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

เพื่ออย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

41 โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 9                 

บ้านเหล่าค้อ จากสามแยกมุมวัดบ้าน              

เหล่าค้อ ไปถึงสีแ่ยกทางไปบ้านโนนรังน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ําใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 280 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

28,000 - 

 

- ร้อยละ 80 ของ 

ประชากรมีน้ําใช้ 

อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ วัดหนองปลาคอ่ –                  

เสาไฟฟาูแรงต่ําเดมิ   

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

รายละเอยีดตามประมาณ 

การของไฟฟาู 

- 70,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรพร้อม

หม้อแปลง หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ จากบ้านยาง

ผกาศรี นรบุตร – วัดหนองปลาค่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ระยะทางยาว 500 เมตร - 300,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 370,000 128,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่10                         

บ้านไผ่ใหญ่ จากที่นา นายถนอม เอื้อนไทสงค์ - 

นา นายสมัย  สุขจิตร จรดถนนลาดยางบ้านโนน

ค้อทุ่ง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 1,145 เมตร - 

 

 

 

- 

 

 

- - 

 

386,250 

 

ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูา            

ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ํา  หมู่ที ่11               

บ้านโนนรังใหญ่  จํานวน 2 สาย 

สายที่ 1 จากถนนแยกบ้านโนนรังใหญ่               

ไปบ้านผือ 

สายที่ 2 จากหน้าบา้นนายวิศัลย์  ผิวเงิน                    

ไปบ้านยางโยภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางรวม 2 สาย 

ยาว 500 เมตร 

- 

 

 

 

- 

 

 

200,000 - 

 

- 

 

ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูา             

ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟาู หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่ 

จํานวน 2 สายทาง 

สายที่ 1 จากหนองแวง – บ้านดู่ใน 

สายที่ 2 จากบ้านนายสําเนียง คุ้มมา –                

บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

1. ระยะทางยาว 1,560 

เมตร 

2.ระยะทางยาว 1,100 

เมตร 

557,500 

 

425,000 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูา             

ใชอ้ย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ 982,500 - 200,000 - 386,250    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตวัช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

47 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่า หมูท่ี่ 12                

บา้นแสงไผ ่ถึงบ้านโนนรังใหญ่ 

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่างท่ัวถึง 

ระยะทางรวม 2 สาย  

ยาว 1,000 เมตร 

- 

 

 

- 

 

 

- - 

 

370,000 

 

ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูใช้อย่างท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงตํ่า  หมูท่ี่ 12                 

บา้นแสงไผ ่จํานวน 2 สาย 

1.สายบา้นแสงไผ ่ไปบ้านโนนรังใหญ่ 

2.สายบา้นแสงไผ่ ไปบา้นหนองมะทอ              

ต่อจากท่ีนาของนายสําเนียง คุม้มา 

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้อย่างท่ัวถึง 

ระยะทางรวม 2 สาย  

ยาว 1,400 เมตร 

- 

 

 

 

- 

 

 

- - 

 

200,000 

 

ร้อยละ 70 ของ

ประชากรในตําบลมี

ไฟฟาูการเกษตรใช้

อย่างท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟูา

การเกษตรใชอ้ย่าง

ทั่วถงึ 

กองช่าง 

49 โครงการตดิต้ังระบบไฟฟูาภายในตลาด 

หนองผึง้ หมู่ท่ี 1 บา้นไผ่ใหญ่ 

 

เพื่อให้ประชาชนม ี

ไฟฟาูใช้บริเวณ

ตลาดนัดหนองผึง้

และมีความ

ปลอดภัยในการใช้

ไฟฟาู 

งานติดต้ังและระบบ 

ไฟฟาูตลาดหนองผึง้ 

จํานวน 1 

แห่ง 

- 67,200 - - 

 

 

- ร้อยละ 80 ของผู้ใช้

ไฟฟาู 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

50 โครงการตดิต้ังโครงตาข่ายเหล็กครอบอาคาร 

กรองนํ้าประปา วัดเวฬุวัน หมู่ท่ี 10  

บา้นไผ่ใหญ่ 

เพ่ือปอูงกันส่ิง

แปลกปลอมต่างๆ

เข้าไปในอาคาร

ผลิตนํ้าประปา 

1  แห่ง - - 30,000 - - ร้อยละ 100 ของ 

การผลิตนํ้าประปา 

มคีวามสะอาด

ปลอดภัย 

อาคารผลิตนํ้า 

ประปามีความ 

สะอาดปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น บา้นไผ่

ใหญ่ หมู่ท่ี 1,8,10 

เพ่ือให้ประชาชนมี

นํ้าสะอาดใชอ้ย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 แห่ง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนมีนํ้าสะอาด

ใชอ้ย่างเพยีงพอ 

ประชาชนมีนํ้าสะอาด

ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - 67,200 230,000 200,000 770,000    

รวมท้ังส้ิน  51  โครงการ 3,781,850 5,697,450 2,850,940 2,080,000 5,842,470    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

 

ก.ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

      3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิอาชีพชมุชน              

หมู่ที่ 1 - 12 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและมีรายได้เพิ่ม  

มากขึน้ 

ประชาชนตําบลไผ่ใหญ่  

หมู่ที่ 1 - 12 

50,000 50,000 50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิ 

ประชาชนมีอาชีพ

และรายได้เสริม

เพิ่มขึน้ 

 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวและ

เลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร หมู่ที่ 1 - 12 

เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา

ตนเองได้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประชาชนตําบลไผ่ใหญ่  

หมู่ที่ 1 - 12 

20,000 

 

- - - - ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิ 

ประชาชนมีอาชีพ

และรายได้เสริม

เพิ่มขึน้ 

สํานักงานปลัด 

 

 

3 โครงการส่งเสรมิอาชีพกลุ่มสตรี เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

การประกอบอาชีพของ

กลุ่มสตร ี

ประชาชนตําบลไผ่ใหญ่  

หมู่ที่ 1 - 12 

40,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีชวีิต

ความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ 

ประชาชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสรมิอาชีพให้กับเยาวชน 

กลุ่มสตร ีผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เยาวชน กลุ่มสตรผู้ีสูงอายุ  

ผู้พกิารผู้ยากไร้ที่ดีขึ้น 

หมู่ที่  1  - 12 - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

เยาวชน กลุ่มสตร ี

ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  

ผู้ยากไร้  

เยาวชน กลุ่มสตร ี

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ยากไร้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ 110,000 50,000 80,000 80,000 80,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

      3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการจัดตั้งกลุ่มขา้วหอม

อนิทรีย์ปลอดสารพิษ  

หมู่ที่ 4,6,9,11 

เพื่อส่งเสรมิการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

4 หมู่บ้าน 100,000 - - 

 

 

- 

 

 

- ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพและ

รายได้เสริมเพิ่มขึน้ 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

รวม  1  โครงการ 100,000 - - - -    

รวมท้ังสิ้น  5  โครงการ 210,000 50,000 80,000 80,000 80,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษาและสังคม 

      4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อุดหนุนศูนยร์วมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซือ้จัดจ้างขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นสถานทีก่ลาง

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารสอบราคา 

ประกวดราคา การรับและ

เปิดซองสอบราคาหรือ

ประกวดราคาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอําเภอ 

ม่วงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

เป็นศูนยร์วมข่าวสารการ

จัดซือ้จัดจ้าง ที่ดําเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การ

สอบราคา ประกวดราคา 

การรับและการเปิดซองสอบ

ราคาหรือประกวดราคาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส 

บรสิุทธิ์ ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้

สํานักงานปลัด 

รวม  1  โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

      4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่ศกึษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการสูงขึน้อย่างน้อย 

ร้อยละ 3 

นักเรียนโรงเรียนไผ่ใหญ่

ศึกษา 

100,000 - - - - ร้อยละ 3 ของผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนที่ดีขึ้น 

ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการสูงขึน้

อย่างน้อยร้อย           

ละ 3 

สํานักงานปลัด 

รร.ไผ่ใหญศ่ึกษา 

 

3 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ

จัดหาบุคลากรครูของโรงเรียน

ประชาสามัคค ี

เพื่อจัดการเรียนการสอน นักเรียนโรงเรียนประชา

สามัคค ี

50,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนได้เรียนกับ

ครูผู้สอนตรงตาม

วิชาเอก 

นักเรียนได้เรียน

กับครูผู้สอนตรง

ตามวิชาเอก 

สํานักงานปลัด 

รร.ประชาสามัคค ี

4 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้าน 

ไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือ 

ไว้ศกึษาค้นควา้หาความรู้ 

หนังสือจํานวน 500 เล่ม 50,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนที่มาใช้บริการ

คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนมีหนังสือ

เพื่อศึกษาหา

ความรู้เพิ่มมาก

ขึน้ 

สํานักงานปลัด 

รร.บ้านไผ่ใหญ่ 

รวม  3  โครงการ 200,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

      4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้นักเรียนมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้และสามารถ

ประกอบการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

จํานวน 15 เคร่ือง 

- - 150,000 - - ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนที่มาใช้บริการ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้

อย่างทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

รร.บ้านไผ่ใหญ่ 

 

 

6 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์(โรงเรียนประชา

สามัคคี) 

เพื่อใชใ้นการจัดการเรียน 

การสอน 

นักเรียนโรงเรียน 

ประชาสามัคค ี

50,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนมีสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย 

นักเรียนมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้ใน

การเรียนและ

สืบค้นข้อมูล 

 

สํานักงานปลัด 

รร.ประชาสามัคค ี

 

รวม  2  โครงการ 50,000 - 150,000 - -    

รวมท้ังสิ้น  6  โครงการ 275,000 25,000 175,000 25,000 25,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

      4.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดหาหนังสือพมิพ์

ให้กับ อบต. และ 12 หมู่บ้าน

ในเขตตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาหาข้อมูลและทันต่อ

เหตุการณ์ 

12 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 

 

50,000 

 

50,000 ร้อยละ 50 ของ

ประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ 

ประชาชนในเขต

ตําบลมีแหลง่ศึกษา

หาความรู้ 

สํานักงานปลัด 

 

2 จัดหาเก้าอี้พลาสติก   เพื่อใชใ้นการรองรับการ

จัดกิจกรรมต่างๆของ

องค์การบรหิารส่วนตําบล

ไผ่ใหญ่ 

จํานวน  100 ตัว - 25,000 - - - ร้อยละ 100 ของ

องค์การบรหิารส่วน

ตําบลไผ่ใหญ่มีเก้าอี ้

เพียงรองรับประชาชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 

องค์การบรหิารส่วน

ตําบลไผ่ใหญ่มี

ความพร้อมในการ

รับรองประชาการ

รับรองประชา 

กองการศึกษาฯ 

3 อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ศึกษาสําหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 2 แห่ง  

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กมคีวามพร้อม 

และมีประสิทธิภาพใน 

เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จํานวน 2 แหง่ 

- 833,940 833,940 833,940 833,940 ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนมีความพร้อม 

ในการเรียนรู้ 

เด็กนักเรียนมีความ

พร้อมและมี

ประสิทธิภาพในการ

เรียน 

กองการศึกษาฯ 

รวม  3  โครงการ 50,000 908,940 883,940 883,940 883,940    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

      4.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 

สําหรับศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์

ฯและเดก็นักเรียนในสังกดั สพฐ. 

 

เพื่อให้เด็กได้รับ

สารอาหารที่ครบถ้วน 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ฯ 2 ศูนย์ โรงเรียน

สังกัด สพฐ. 5 แหง่ 

900,000 900,000 795,223 795,223 795,223 ร้อยละ 100 ของ

เด็กได้รับสารอาหาร 

เด็กใน ศวด.และเด็ก

สังกัดโรงเรียน สพฐ. 

ได้รับสารอาหารที่

ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

 

5 โครงการ(อาหารกลางวันของ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จํานวน

2 แห่ง  

เพื่อให้เด็กได้รับ

สารอาหารที่ครบถ้วน 

จํานวน 2 ศูนย์ 940,800 940,800 588,000 588,000 588,000 ร้อยละ 100 ของ

เด็กได้รับสารอาหาร 

เด็กใน ศวด.ได้รับ

สารอาหารที่ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการอาหารกลางวันเดก็ 

ในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 

 

เพื่อให้เด็กได้รับ

สารอาหารที่ครบถ้วน 

จํานวน 5 แหง่ 920,000 920,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 ร้อยละ 100 ของ

เด็กได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารที่ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

7 ค่าจัดซือ้สื่อการเรียนการสอน 

(รายหัว) จํานวน 1,700 บาท/ราย 

สําหรับเด็กนกัเรียน 2 แหง่ 

เพื่อให้เด็กมคีวาม

พร้อมในการเรียน 

 

จํานวน 2 แหง่ 195,500 195,500 195,500 195,500 195,500 ร้อยละ 100 ของ

เด็ก 

มีความพร้อมในการ

เรียน 

เด็กมีอุปกรณ์สื่อการ

เรียน 

ที่มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการมอบวุฒิบัตร 

บัณฑิตน้อย 

เพื่อมอบวุฒิบัตร

ให้กับเด็กที่ผ่านการ

อบรมเลี้ยงด ู

จํานวน 2 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ

เด็กที่ผ่านการอบรม

เลี้ยงด ู

เด็กที่ผ่านการเลี้ยงดู

ได้รับวุฒิบัตร 

 

 

กองการศึกษาฯ 

รวม  5  โครงการ 2,966,300 2,966,300 2,768,723 2,768,723 2,768,723    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

      4.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการจัดงานแขง่ขัน

กีฬาของศูนย์อบรมเดก็

ก่อนเกณฑ์ 2 ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กรู้จักแพ้ชนะ

และการให้อภัยพร้อมทั้ง

สรา้งความสมัพันธ์ที่ด ี

จํานวน 2 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของเด็กที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กรู้จัดคําว่าแพ้ชนะและ

การให้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

 

10 โครงการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนใหม่ 

เพื่อสรา้งความเข้าใจ 

ที่ดีให้กับผู้ปกครอง 

จํานวน 2 ศูนย์ 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 100 ของ

ผู้ปกครองที่เข้าร่วม

ประชุม 

สรา้งความเข้าใจที่ดีใหก้ับ

ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการจัดงานวันเด็ก  เพื่อสรา้งขวัญและ

กําลังใจให้กบัเด็กและ

เยาวชนทั้งในระบบและ

นอกระบบได้รับการดูแล

เอาใจใส่อย่างทั่วถึง 

เด็กและเยาวชน 

โรงเรียนตําบลไผ่ใหญ่ 

100,000 30,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 90 ของเด็ก 

ที่มาร่วมงาน 

 

 

เด็กได้รับประโยชน์และ  

ได้ร่วมแสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

12 วัสดุงานบ้านงานครัวของ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์               

จํานวน 2 แหง่ 

เพื่อให้ศูนย์อบรมเด็กมี

อุปกรณ์ใช้ในการเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จํานวน 2 แหง่ 

- 40,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของเด็กที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กรู้จัดคําว่าแพ้ชนะและ

การให้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

 

13 โครงการแขง่ขันทกัษะทาง

วิชาการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีทกัษะใน 

การเรียนรู้ด้านวิชาการ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จํานวน 2 แหง่ 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ 

เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดทักษะทางวิชาการ 

มากขึน้ 

เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้

ด้านวิชาการและมี

ประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนมากขึน้ 

กองการศึกษาฯ 

รวม  5  โครงการ 135,000 130,000 170,000 170,000 170,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน, 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

   4.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการซักซ้อมแผนปูองกัน 

ระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมคีวามรู้

พืน้ฐานเรื่องการปูอง 

กันอัคคภีัย 

จํานวน 2 ศูนย์ - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของเด็กที ่

เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความรู้เร่ืองการ 

ปูองกันอัคคีภัย 

กองการศึกษาฯ 

 

รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ 3,151,300 4,005,240 3,832,663 3,832,663 3,826,663    
 

      4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขนักีฬา”

ไผ่ใหญ่สัมพันธ์” 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

สามัคคีและมีสุขภาพที ่

แข็งแรง 

หมู่ที่ 1 - 12 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของชุมชน

เกิดความสามคัคี  และมี

สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ขึน้และสร้างความ

สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 

2 ค่าจัดหาวสัดุกีฬาฯ ให้กับ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -12 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

1 คร้ัง/ป ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์

ที่ซือ้ 

ประชาชนมีสุขภาพ 

ที่ดีขึน้ 

กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานที่ทํางาน 

บุคลากรของ 

 อบต.ไผ่ใหญ่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

สถานที่ทํางานเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย  น่าทํางาน 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 

เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถและศกัยภาพ

ของบุคลากร 

พนักงานส่วนตําบล,

พนักงานจ้าง ,ผู้บริหาร,

สมาชิกสภา อบต. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บุคลากรผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

ความสามารถ และศกัยภาพ

ของบุคลากรเพิ่มขึน้ 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการอุดหนุน

งบประมาณศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ 

อปท. (สถานทีก่ลาง) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้

ศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

จํานวน  1  แห่ง - 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ

การอุดหนุน

งบประมาณ 

มีสถานทีก่ลางในการ

รวบรวมปัญหาความ

ต้องการของประชาชนและม ี

ศูนย์ประสานงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สํานักงานปลัด 

อบต.ดุมใหญ ่

4 โครงการอบรมให้ความรู้

ปูองกันภัยทางถนนแก่

ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ 

ตระหนักถงึสาเหตุการเกิด

ไฟปุาและหมอกควัน 

1 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละรอ้ย 100 

ของผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในการปูองกันภัย 

ทางถนน 

สํานักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ 280,000 295,000 295,000 295,000 295,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ตระหนักถงึสาเหตุการเกิดไฟ

ปุาและหมอกควัน 

1 คร้ัง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละรอ้ย 100 

ของผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 

ประชาชนมีจติสํานึก

สาธารณะและตระหนักถึง 

โทษของไฟปุาและหมอก

ควัน 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรมอบรม

เพื่อปูองกันและลดความ

เสี่ยงการเกิดอคัคีภัย 

เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อม

ในการปูองกันและลดความ

เสี่ยงการเกิดอคัคีภัย 

1 คร้ัง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละรอ้ย 100 

ของผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในการปูองกันและ 

ลดความเสียงการเกิด

อัคคีภัย 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการสํารวจความ 

พึงพอใจของประชาชนจาก

การให้บรกิารประชาชนของ 

อบต. ไผ่ใหญ่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ประชาชนในเขตตําบล 

ไผ่ใหญ่ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

องค์การบรหิารส่วนตําบล

ไผ่ใหญ่ มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการพัฒนาศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ตระหนักถงึความสําคญัของ 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ  พ.ศ. 2540 

บุคลากร อบต.ไผ่ใหญ่ 

ประชาชนตําบลไผ่ใหญ ่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากร 

ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

บุคลากรและประชาชนมี

ความรู้และเล็งเห็น

ความสําคัญของ พรบ.

ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ 2540 

สํานักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรม 

อบรม การปูองกันไฟปุา

และหมอกควันในพื้นที ่

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในการแก้ไขปญัหาไฟปุา

และตระหนกัถึงการเกิดหมอก

ควัน 

1 คร้ัง/ป ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละรอ้ย 100 

ของผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 

ประชาชนมีจติสํานึก

สาธารณะและตระหนักถึง 

โทษของไฟปุาและหมอก

ควัน 

สํานักงานปลัด 

10 โครงการตัดชุดใหแ้ก่

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน 

เพื่อให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนมีชุดในการปฏิบัตหิน้าที ่

อย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

จํานวน อปพร.ทั้งหมด 

ในเขตพืน้ที่ตําบลไผ่ใหญ ่

- 64,000 - - - ร้อยละ100 ของ 

อปพร.มีชุดปฏิบัต ิ

หน้าที ่

อปพร.มีความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยและมีความ

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที ่

 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการส่งเสรมิ

ประชาธิปไตยในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความ

เข้าใจประชาธิปไตยในชุมชน 

1 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100 ของ

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าในประชาธิปไตย

ในชุมชน 

สํานักงานปลัด 

12 ค่าจัดซือ้วัสดุสํานักงาน เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอดปีงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับ

บรกิาร 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

13 ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอดปีงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับ

บรกิาร 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

รวม  5  โครงการ 135,000 199,000 135,000 135,000 135,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการดําเนินการเลือกตั้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิ 

สภาท้องถิน่กรณีครบวาระ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งนายกองคก์าร

บรหิารส่วนตําบลและ

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลไผ่ใหญ่ อีกทัง้ให้

ความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์

การเลือกตั้งสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา 

อบต.ไผ่ใหญ่ 50,000 50,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรและ

ประชาชนผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

การปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

15 โครงการจัดทําแผนที่ภาษ ี

และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้ทราบถึงพืน้ที่  ที่มีอยู่

ทั้งหมดในเขตองค์การ

บรหิารส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

หมู่ที่ 1 – 12 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรประชา  

ชนผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์ 

การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่มปีระสิทธ ิ

ภาพเพิ่มมากขึน้ 

กองคลงั 

รวม  2  โครงการ 60,000 60,000 360,000 330,000 330,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการจัดหาสถานที่เพื่อ

ก่อสรา้งสํานักงานองค์การ

บรหิารส่วนตําบล 

(แห่งใหม่) 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจ

และอํานาจหนา้ที ่

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 

การปฏิบัติหนา้ที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การปฏิบัติราชการ              

มีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

17 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซุม้

เฉลิมพระเกียรติ 

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 10 

ประจําปีงบประมาณ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของการ

จัดหาซุม้เฉลมิพระ

เกียรติฯ 

ได้แสดงออกถึง 

ความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ 

สํานักงานปลัด 

18 โครงการส่งเสรมิสขุภาพ

ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก 

สืบสานประเพณ ี

วัฒนธรรมอันดีงาน 

1 คร้ัง/ป ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม 

กิจกรรมรู้จัก 

สืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาน 

ประชาชนรู้จักการ 

สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม 

สํานักงานปลัด 

19 โครงการจัดเก็บภาษ ี

ขององค์การบรหิาร 

ส่วนตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อออกบริการชําระภาษี

ของประชาชนใน 

พืน้ที ่

ตลอดปีงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มาชําระ

ภาษี 

สามารถจัดเกบ็ภาษ ี

บํารุงท้องที่ไดต้รง 

ตามเปูาหมาย 

กองคลงั 

20 โครงการรณรงค์รักษา

ความสะอาดและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ประจําปี 2563 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 

พืน้ที่มีความตระหนัก 

ในการรักษาความสะอาด 

ในชุมชน 

หมู่ที่ 1 - 12 - - 30,000 - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมตระหนักใน

การรักษาความ  

สะอาดในชุมชน 

ประชาชนมีความ

ตระหนักในการ 

รักษาความสะอาด

ในชุมชนมากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

รวม  5  โครงการ 1,145,000 1,145,000 1,175,000 1,145,000 155,000    

รวมท้ังสิ้น  20  โครงการ 1,670,000 1,749,000 2,015,000 1,955,000 965,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

โครงการอาสาสมคัร 

พิทักษ์ไฟปุา/ปูองกัน

ไฟปุา 

 

 

เพื่อเป็นการปูองกนัไฟปุา 

ที่จะเกิดขึน้ในพื้นที ่

1 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปุา

ไม้ไม่เกิดไฟปุา 

พืน้ที่ปุาไม่เกิดเหตุไฟ

ไหม้ 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 

      5.3  แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุปะสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ค่าจัดซือ้วัสดุสํานักงาน เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2 ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.4  แผนงานบริหารงานคลัง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ค่าจัดซือ้วัสดุสํานักงาน เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

2 ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

3 โครงการจัดเก็บภาษีฯของ

องค์การบรหิารส่วนตําบล 

เพื่อออกบริการชําระภาษีของ

ประชาชนในพื้นที่และพืน้ที่ใกล ้

เคียงที่อยู่ในความดแูลของ 

อบต.ไผ่ใหญ่ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มาชําระภาษ ี

สามารถจัดเกบ็ภาษีรายได้

ตรงตามเปูาหมายที่

กําหนด 

กองคลงั 

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 90,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
 

5.5  แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น

เร่งด่วนหรือบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน

กรณีเกิดภัยพิบัติ 

เพื่อให้แก้ไขและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนกรณี

เกิดภัยพบิัต ิ

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

200,000 200,000 200,000 200,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่ไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้หลงัเกิดภัยพบิัติ 

สํานักปลัด 

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 20,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ค่าจัดซือ้วัสดุสํานักงาน เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบรกิารประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอลอด

ปีงบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนที่มารับบริการ 

การบรกิารประชาชนเป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมเชิงวิชาการ 

เรื่อง กฎหมายควบคมุ 

อาคาร 2522 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ

งานด้านช่างมคีวามรู้ความ

เข้าใจกฏหมายเพิ่มขึน้ 

1 คร้ัง/ป ี - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ 

เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ 

เพิ่มขึน้ 

เจ้าหน้าที่มปีระสิทธิภาพใน

การทํางนมากขึน้ 

กองช่าง 

4 โครงการอบรมเชิงวิชาการ 

เรื่อง กฏหมายขุดดินถม

ดิน 2543 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ

งานด้านช่างมคีวามรู้ความ

กฏหมายขุดดินถมดิน 

1 คร้ัง/ป ี - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ 

เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ 

เพิ่มขึน้ 

เจ้าหน้าที่มปีระสิทธิภาพใน

การทํางนมากขึน้ 

กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจัดระบบการแพทย ์

ฉุกเฉิน ประจําตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อให้บรกิารประชาชนในยามเจ็บไข้

และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

รักษาพยาบาลของประชาชน 

พืน้ที่ตําบลไผ่ใหญ่และ

พืน้ที่ใกล้เคียง 

370,000 370,000 370,000 370,000 ร้อยละ 100 ของประชาชน 

ที่ใชบ้รกิาร 

ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนในการเดินทาง

ไปรับการรักษาพยาบาล 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการศึกษาดงูานด้าน

ธารณสุขของผู้นําหมูบ่้าน 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา

หมู่บ้าน 

ผู้นําหมู่บ้าน 

 หมู่ที่ 1 - 12 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของผู้นําหมู่บ้าน

การทํางานมปีระสิทธิภาพ 

ดีขึน้ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการ อบต.ไผ่ใหญ่ 

ร่วมใจบริจาคโลหิต 

เพื่อให้บรกิารด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่

ประชาชน 

2 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของประชาชน

ที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพ 

ประชาชนได้รับการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้นและได้รับ

คําแนะนําที่ถูกต้อง 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการประกวดหมู่บ้าน

ชุมชนสะอาด 

หน้าบ้านน่ามอง 

เพื่อสรา้งจิตสํานึกของประชาชนในการ

รักษาความสะอาดส่งเสรมิให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 12 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนในหมู่บ้านม ี

สภาพแวดล้อมด้านที่อยู่ 

อาศัยที่ดีขึน้ 

สํานักงานปลัด 

 รวมทั้งสิ้น  4 โครงการ 615,000 615,000 615,000 615,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อต้องการให้ประชา

ขนรู้จักปูองกนัดูแล

รักษาสุขภาพของตนเอง 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน 

180,000 - - - - ร้อยละของคุณภาพ

ชีวติประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ขึน้ 

สํานักงานปลัด 

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน 

2 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการบรกิารสุขภาพขั้น

พืน้ฐานเชิงรุกของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพตําบลไผ่ใหญ่ , 

แสงไผ่ 

เพื่อบรกิารด้านสุขภาพ

เบือ้งต้นแก่ประชาชนใน

หมู่บ้าน 

1 คร้ัง/ป ี 70,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่มาใช้

บรกิารตรวจสุขภาพ 

ประชาชนได้รับการ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

และได้รับการแนะนําที่

ถูกต้องจากเจ้าหน้าที ่

สํานักงานปลัด 

รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 

รพ.สต.แสงไผ่ 

3 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการเฝูาระวังตรวจสุขภาพ

ประชาชน อายุ 15 ปี ขึน้ไปของ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตําบลไผ่ใหญ่ ,  แสงไผ่ 

เพื่อตรวจคัดกรองหา

ผู้ปุวยโรคต่างๆ  

1 คร้ัง/ป ี 80,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่มาใช้

บรกิารตรวจสุขภาพ 

ประชาชนได้รับการ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

และได้รับการแนะนําที่

ถูกต้องจากเจ้าหน้าที ่

สํานักงานปลัด 

รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 

รพ.สต.แสงไผ่ 

รวม 3 โครงการ 330,000 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการจัดหาวัสดุเคมภีัณฑ์ 

เพื่อใชใ้นการปูองกันและกําจัด 

ยุงลาย 

เพื่อปูองกันการแพร่

ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 - 12 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ของ

ประชาชน 

ที่ไม่ติดเชือ้ 

ลดอัตราความชุกของ

ลูกน้ํายุงลาย 

ลดอัตราการปุวยด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการจัดหาเคร่ืองออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพใหก้ับ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพใน

พืน้ที่ตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนได้มีเคร่ือง

ออกกําลังกายใช้และเป็นที่

ออกกําลังกายภายใน

ชุมชน 

จํานวน 2 แหง่ 100,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่มาใช้

เคร่ืองออกกําลงั

กาย 

ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง

และมีสขุภาพ 

ดีขึน้ 

สํานักงานปลัด 

6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้วัสดุทาง 

การแพทยป์ระจํารถ 

(1669) 

ตลอดปีงบประมาณ 10,000 10,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

มีการบรกิารที่ดีและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการบรกิารสุขภาพขั้น

พืน้ฐานเชิงรุก 

เพื่อบรกิารด้านสุขภาพ

เบือ้งต้นแก่ประชาชน 

1 คร้ัง/ป ี 70,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่มาใช้

บรกิารตรวจ

สุขภาพ 

ประชาชนได้รับการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น 

สํานักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ 430,000 260,000 400,000 400,000 400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการเฝูาระวังตรวจสุขภาพ

ประชาชน อายุ 15 ปีขึน้ไป 

เพื่อตรวจคัดกรองหา

ผู้ปุวยโรคต่างๆ  

1 คร้ัง/ป ี 50,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนที่มาใช้

บรกิารตรวจสุขภาพ 

ประชาชนได้รับการ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

และได้รับการแนะนําที่

ถูกต้องจากเจ้าหน้าที ่

สํานักงานปลัด 

9 โครงการก่อสรา้งสนามฟุตซอล

ให้กับสถานศึกษาในพืน้ที ่

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 

โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนใช้

เป็นสถานที่ออกกําลงั

กายและจัดกิจกรรม

ให้กับเด็กนักเรียนใน

พืน้ที ่

จํานวน 3 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนและเดก็

นักเรียนมีสุขภาพ 

ดีขึน้ 

ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลังกายและ

เด็กนักเรียนมีสถานที่

จัดกิจกรรมเพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

10 โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง

กายให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน

หนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรงและมี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประจําหมู่บ้าน 

1 แหง่ - - - 100,000 - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่มา 

ใชเ้คร่ืองออก 

กําลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงและมีสขุภาพ

ดีขึน้ 

สํานักงานปลัด 

รวม  3  โครงการ 1,050,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,000,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการส่งเสรมิสขุภาพ 

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 

เพื่อส่งเสรมิสุขภาพเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียน 

บ้านหนองมะทอ 

50,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ 

นักเรียนมีสุขภาพ 

แข็งแรง 

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 

12 โครงการรณรงค์พน่หมอกควัน

เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการเกิดโรค

ไข้เลือดออกในพืน้ที่

ตําบลไผ่ใหญ ่

หมู่ที่ 1 - 12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ 

ประชาชนผู้ไม่ตดิ

เชือ้ 

ลดอัตราการชุกชุม 

ของลูกน้าํยุงลาย  

ลดอัตราการปุวยฯ 

สํานักงานปลัด 

รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 

รพ.สต.แสงไผ่ 

13 โครงการอบรมให้ความรู้ 

เยาวชนเกี่ยวกับโทษของ 

ยาเสพติด 

เพื่อปูองกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 

เขตตําบลไผ่ใหญ ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ 

ยาเสพติดลดลง 

การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดลดลง 

 

สํานักงานปลัด 

14 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค

เอดส์และต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อปูองกันโรคเอดส์

และปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

เขตตําบลไผ่ใหญ ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ 

ยาเสพติดลดลง 

การแพร่ระบาดของ             

ยาเสพติดลดลง 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

15 โครงการสนับสนุนเคร่ืองพ่น

หมอกควัน 

เพื่อปูองกันและควบ 

คุมโรคไข้เลือดออก 

ในชุมชน 

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 

จํานวน 1 เคร่ือง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 ของ 

โรคไข้เลือดออก 

ลดลง 

ชุมชนไม่มีปุวยเป็น

ไข้เลือดออก 

สํานักงานปลัด 

รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 

16 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวน

สัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว ์

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล

สัตว์และการขึน้ทะเบียน 

สัตว์ในพื้นที ่

เขตตําบลไผ่ใหญ่  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ 

สัตว์ที่ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบียน 

หน่วยงานมขี้อมูล

สัตว์และสัตว์ได้รับ

การขึน้ทะเบียน 

ที่ครอบคลุม 

สํานักงานปลัด 

 

รวม  6  โครงการ 310,000 2700,000 270,000 270,000 270,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการถมหนองทอง  

หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ ่

เพื่อปูองกันการส่งกลิน่เหมน็

รบกวนและแก้ไขปญัหาน้าํท่วม

ขังให้กบัประชาชนในพื้นที ่

1 แหง่ 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 ร้อยละ 80 ของ 

ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ประชาชน

สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรค 

พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าใหก้ับสุนัขและแมวใน 

เขตพืน้ที ่

สุนัขและแมวใน 

พืน้ที่ตําบลไผ่ใหญ ่

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 ของ 

สุนัขและแมวไม ่

ติดเชื้อโรค 

พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมว 

ไม่ติดเชือ้ 

โรคพิษสุนัขบ้า 

สํานักงานปลัด 

19 โครงการอบรมการ 

เฝูาระวังและเผยแพร่ 

ระบาดยาเสพติดสู่วัยรุ่น 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวังยา

เสพติดสู่วัยรุ่น 

วัยรุ่นในตําบลไผ่

ใหญ ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 

ยาเสพติดลดลง 

การแพร่ระบาด 

ของยาเสพติด 

ลดลง 

สํานักงานปลัด 

20 โครงการสนับสนุนเคร่ือง 

ออกกําลังกายในชุมชน 

บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใน

การออกกําลังกาย 

ประชาชนในหมู่บ้าน 

บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 

1,8,10 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ 

ประชาชนมีเคร่ือง 

ออกกําลังกายใช้ 

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

สํานักงานปลัด 

ชมรมรัก

สุขภาพ 

 รวม  4  โครงการ 536,000 566,000 576,000 576,000 576,000 - - - 

รวมท้ังสิ้น  20  โครงการ 2,656,000 2,096,000 2,246,000 2,346,000 2,246,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก 

อปท.เพื่อกิจกรรมต่อตา้นยา

เสพติด อําเภอม่วงสามสบิ 

 

เพื่ออุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอม่วงสามสิบ

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ขอรับเงินอุดหนนุจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

กิจกรรมการ่อต้านยาเสพติด

อําเภอม่วงสามส ิ

พืน้ที่ตําบล รวม 14 

ตําบล 158 หมูบ่้าน 

รวมทั้งในเขตเทศบาล

ม่วงสามสิบ อําเภอ 

ม่วงสามสิบจังหวัด

อุบลราชธานี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 หน่วยงาน,องค์กร

และและประชาชนผู้

ได้รับผลประโยชน์ 

ทุกหน่วยงานทุกองค์กร

และประชาชนทกุคนได้มี

ส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิอย่าง

จริงจัง 

ศพส.อําเภอม่วง

สามสิบ 

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ

การปูองกันแก้ไขปญัหายาเสพ

ติดจังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่ออุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจงัหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติด จังหวัด

อุบลราชธานี 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

จํานวน 2,699 หมู่บ้าน 

256 ชุมชนภายใน

จังหวัดอุบลราชธาน ี

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์ 

ทําให้ประชาชนทุก

หมู่บ้าน/ชุมชนและทกุ

ตําบลในท้องที่จงัหวัด

อุบลราชธานีได้รับการ

แก้ไขปญัหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 

ศูนย์อํานวยการ

พลังแผ่นดินเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด 

3 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการต่อตา้นยาเสพติด

ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 

เพือ่เพื่อต่อต้านยาเสพติด 

ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

 

นักเรียน 

บ้านหนองมะทอ 

 

 

30,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

 

ทุกหน่วยงานทุกองค์กร

และประชาชนทกุคนได้มี

ส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิอย่าง

จริงจัง 

สํานักงานปลัด 

 

 

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 70,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

      6.4  แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพตาํบล

ไผ่ใหญ่ 

 

สนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินงานกองทุน

ระบบหลักประกนั

สุขภาพตําบลไผ่ใหญ ่

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตําบลไผ่ใหญม่ี

งบประมาณในการ

ดําเนินงานทาํให้

ประชาชนมีสุขภาพที ่

แข็งแรง 

 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

       7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

หมู่ที่ 1 - 12 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100                    

ที่สนับสนุน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึน้ 

สํานักงานปลัด 

  รวมท้ังสิ้น    1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 

     7.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

ค่าจัดทําแนวเขตที่

สาธารณประโยชน์ 

 

เพื่อให้ทราบถึงพืน้ที่

สาธารณประโยชน์แต่ละ

หมู่บ้าน 

ม. 1 - 12 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของภาษี           

ที่เก็บได ้

ความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

 

 

2 ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประมาณการพืน้ที่

สาธารณประโยชน์แต่ละ

หมู่บ้านได้ก่อนการจัดทํา 

แนวเขต 

ม. 1 - 12 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 70 ของภาษี            

ที่เก็บได ้

ความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

3 

 

ตรวจสอบแนวเขตทีด่ิน

สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 

บ้านหนองมะทอ  

1. หนองดู่   2.ดอนปูุตา  

เพื่อให้ทราบถึงพืน้ที่

สาธารณประโยชน์ของ 

หมู่บ้าน 

2 แห่ง 

 

- - - - 40,000 ร้อยละ100 

ของพืน้ที่สาธารณ 

ประโยชน์มีแนว 

เขตที่จัดเจนถูกต้อง 

ความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

  รวมท้ังสิ้น  3  โครงการ 85,000 85,000 55,000 55,000 95,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดประชุมประชาคม

ระดับตําบล ( เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน

ชุมชน ) 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

ม. 1 - 12 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนผู้เข้ารว่ม

ประชุมประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อให้บรกิารประชาชนในตําบล

โดยจัด อบต.พบประชาชน             

ไปทุกหมู่บา้น 

ออกหน่วยบรกิาร 

อบต.เคลื่อนที่          

จํานวน 12 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้ารว่ม 

กิจกรรมมีความ 

ประชาชนได้รับบริการที่

สะดวกสบายมากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสรา้งความปรองดอง

สมานฉันท์เพิม่ความสุขให้

ประชาชนตําบลไผ่ใหญ ่

เพื่อสรา้งความสามัคคีให้เกิดขึน้

ในชุมชน 

ม. 1 - 12 - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้ารว่ม 

กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรัก

ความสามคัคกีันมากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรม บุคลากรของ อบต. 

เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรของ 

อบต. ได้รับความเข้าใจใน

หลักธรรมทางพุทธศาสนาและ

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ดํารงชีวติ 

บุคลากรของ 

อบต.ไผ่ใหญ่ 

- - 10,000 10,000 10,000 บุคลากรผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

บุคลากรของ อบต.ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจใน

หลักธรรมทางพุทธ

ศาสนา 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  4  โครงการ 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.4   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการดําเนินการปูองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อให้มีความปลอดภัย 

ในชวีิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ม. 1  - 12 100,000 100,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ 

 อุบัติเหตุที่ลดลง 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) 

 

 

 

 

เพื่อให้ความรู้กับ อปพร. ม. 1 - 12 - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

อปพร.มีความรู้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ 100,000 100,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสรา้งสิ่งอํานายความ

สะดวกใหแ้ก่ผู้พกิารและ

ผู้สูงอายุ 

เพื่ออํานวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้พกิารและผู้สูงอายุ 

ผู้พกิารและผูสู้งอายุ

ในเขตตําบลไผ่ใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของผู้

พิการและผูสู้งอายุมี

มีความสะดวกใน

การติดต่อราชการ 

ผู้พกิารและผูสู้งอายุ

ได้รับการอํานวยความ

สะดวกในการติดต่อ

ราชการ 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการจัดหาผ้าหม่กันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

หนาว 

หมู่ที่ 1 - 12 - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนรอดพ้นจาก

ความหนาวเย็น 

สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ปุวย ผู้ด้อยโอกาส และ

ครอบครัวผู้มีรายได้นอ้ยและ 

ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้ปุวยผู้ด้อยโอกาส และ

ครอบครัวผู้มีรายได้นอ้ย 

และไร้ที่พึ่ง 

หมู่ที่ 1 - 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ผู้ปุวย ผู้ด้อยโอกาส 

และครอบครัวผู้มีรายได้

น้อยและไร้ที่พึ่งมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

 

  รวมท้ังสิ้น  3  โครงการ 130,000 130,000 230,000 230,000 230,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

       7.6  แผนงานสาธารสุข 

 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราช                 

ดําร ิ(ด้านสาธารณสุข) 

เพือ่สนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 - 12 

 

- 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100               

ที่สนับสนุน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี

ขึน้ 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ - 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - 
 

    7.7   แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปี 

ขึน้ไป 

7,000,000 7,000,000 7,684,500 7,684,500 7,684,500 ผู้สูงอายุผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

คนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ คนพิการทุกราย 4,000,000 4,000,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 คนพิการผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย

เอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

ทุกราย 

30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ปุวยเอดส์ผู้

ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

  รวมทั้งสิ้น   3   โครงการ 11,030,000 11,030,000 10,768,500 10,768,500 10,768,500 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.8   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานสง่เสรมิ

กิจกรรมทางศาสนา 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณี

ท้องถิ่น 

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

ทําบุญที่วัดและสบืสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 คร้ัง/ป ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนในท้องถิ่น 

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวดั

และสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มากขึน้ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานวันผูส้งูอายุ 

( วันสงกรานต์ ) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

1 คร้ัง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนรู้จักสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการขอรับสนับสนุนการ

จัดงานกาชาดและงาน

ประจําปี จังหวัดอุบล 

ราชธานี 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความ

ปรองดองสมานฉันท ์

รวมทั้งเป็นเป็นการสนับสนุนการ

จัดงานวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ส่งเสรมิประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นใหค้ง

คงอยู่ตอ่ไป 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

สืบสานและส่งเสรมิ

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นใหค้งอยู่ตอ่ไป 

 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัด

อุบลราชธานี 

4 โครงการขอรับสนับสนุนการ

จัดงานกาชาดและงานปีใหม ่

เพื่อหารายได้ชว่ยกิจการสา

ธารณกุศล เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม

สํานักงานเหล่ากาชาดจงัหวัด

อุบลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เพื่อช่วยกิจการ 

สาธารณกุศลของเหล่า

กาชาดจังหวัดอุบลฯและ

ยังเป็นการอนุรักษ์สืบ

สานประเพณีประจําปี

ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นได้รับการสืบสาน

ต่อไปและสินคา้ของ

ท้องถิ่นได้รับการ

สนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก

กันอย่างแพร่หลาย 

ที่ทําการปกครอง

อําเภอม่วง

สามสิบ 

  รวม   4  โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา     

และส่งเสรมิการท่องเที่ยวตาม 

พันธกิจของจงัหวดัอุบลราชธาน ี

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวประเทศไทย

และจังหวัดอุบลราชธาน ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ทําให้การท่องเที่ยว

จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัด

อุบลราชธานี 

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวไทยและสืบสาน

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

จัดทําต้นเทียนพรรษา 

จํานวน 1 ต้น เขา้ร่วม

ขบวนแห่เทียนพรรษา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวประเทศไทย

และจังหวัดอุบลราชธาน ี

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ทําให้การท่องเที่ยว

จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลายเป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นให้คง

อยู่ตอ่ไป 

สํานักงาน

เทศบาล 

ม่วงสามสิบ 

รวม  2  โครงการ 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี งาน

ราชพิธี งานสาธารณประโยชน์ 

และงานสาธารณกุศล 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้

มีส่วนร่วมในการรักษาไว้

ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของอําเภอ 

ม่วงสามสิบสืบไป 

เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสรมิการจัดงาน

ประเพณี งานรัฐพิธี 

งานราชพิธี งานเพื่อ

สาธารณประโยชน์และ

เพื่อสาธารณกุศล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีความรัก 

ความสามคัคแีละหวง

แหนปกปูองไว้ซึง่สถาบัน

ชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 

ที่ทําการ 

ปกคอรงอําเภอ

ม่วงสามสิบ 

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์รา้งความ

ปรองดอง สมานฉันท์อุบลฮกั

แพง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ

เผยแพร่วัฒนธรรม

ประเพณีตามยุทธศาสตร์

จังหวัดอุบลราชธานี “อุบล

ฮักแพง” 

อปท. แหง่ละ 2 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

สามารถสรา้งแกนนําใน

หมู่บ้านที่จะนําประเพณี

บายศรีสู่ขวัญไปปรับใช้

ในการสรา้งความรัก

สมานฉันท์ ปรองดอง 

 

 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัด

อุบลราชธานี 

รวม  2  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน , 5 การรักษาความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      7.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของโรงเรียนไผ่ใหญ่

ศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค ์

1.ผู้เรียนมีคุณธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์

ร้อยละ 90 ในระดับดี

เย่ียม 

2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 

90 ในระดับดีมาก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 100 ของ

ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึง

ประสงค ์

2.ร้อยละ 100 ของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความพึงพอใจ 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยม   

ที่พึงประสงค ์

2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความพึงพอใจ 

สํานักงานปลัด 

รวม  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

รวมท้ังสิ้น  9  โครงการ 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

      8.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้และ

ส่งเสรมิการลดปรมิาณขยะ 

การทิ้งขยะ การคดัแยกขยะ 

และการกําจดัขยะอย่างถกูวิธ ี

เพือ่รณรงค์ให้การทิ้ง

ขยะเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยและช่วยกัน

กําจัดขยะแบบมีส่วน

ร่วม 

หมู่ที่ 1 – 12  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

คุณภาพชีวิตดี

และสิ่งแวดล้อมดี

และเกิดการมี

ส่วนร่วมของ

ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการปลูกปุาเพิ่มเติม 

ในพื้นที่สาธารณะหรือพืน้ที่วา่ง

เปล่า หมูท่ี่ 1 - 12 

เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

ให้มากขึน้ 

ม. 1 - 12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ

พืน้ที่ที่มีการปลกู

ต้นไม้ 

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

มากขึน้ 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

สระศรีธนญชัย หมู่ที่ 10                 

บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อสรา้งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและเป็น 

สถานที่พักผอ่น 

หย่อนใจ 

1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 480,000 ร้อยละ 90 ของ

พืน้ที่ที่ปรับปรุง 

พืน้ที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและ

ประชาชนใชเ้ป็น

สถานที่พักผอ่น

หย่อนใจ 

สํานักงานปลัด 

รวมท้ังสิ้น  3  โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 580,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากบ้านดอนแดง  

หมู่ที่ 2 – ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 9 

บ้านเหล่าค้อ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 5 

เมตร ระยะทาง  371 

เมตร 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ทําให้ประชาชน

เดินทาง 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากหนา้โรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพตําบลแสงไผ่ – 

บ้านโนนรังใหญ่ อบ.ถ.164-002 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ประมาณงานกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,700 เมตร 

 

5,051,000 5,051,000 5,051,000 

 

 

 

5,051,000 5,051,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ทําให้ประชาชน

เดินทาง 

ได้สะดวก 

 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากหนา้วัดปุา

สามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ 

- โรงเรียนไผ่ใหญ่ศกึษา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

ไปมาไดส้ะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 5 

เมตร ระยะทาง  2,200 

เมตร 

6,600,000 

 

6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

ทําให้ประชาชน

เดินทาง 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 1 

บ้านไผ่ใหญ่ จากสะพานบ้าน

เหล่าสงู – หนองใหญ่

สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

และและเพื่อการเกษตร  

ได้อย่างเพียงพอ 

หมู่ 1 บา้นไผ่ใหญ ่ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ํา

ใชอ้ย่างเพียง 

พอ 

ประชาชนมีน้ํา

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค บรโิภค

เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 13,301,000 13,301,000 13,301,000 13,301,000 13,301,000    
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการขุดลอกลําหว้ย 

เวียงหลวง 

เพื่อให้ประชาชน 

มีนํ้าใช้เพื่อการ 

อุปโภคบริโภคและ

และเพื่อการเกษตร 

ได้อย่างเพียงพอ 

หมู่ 2 บา้นดอนแดง 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 ร้อยละของ

ประชาชนมนี้ําใช้ 

อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมนี้ําใช้

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคเพียงพอตอ่

ความตอ้งการ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

สายบ้าน ไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 

ตําบลไผ่ใหญ่ – ถนนสายบ้าน

เหล่าค้อ -บ้านโนนรังน้อย               

หมู่ที่ 3 ตําบลยางโยภาพ 

อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบล 

ราชธาน ี

เพื่อให้ประชาชน

เดนิทางสัญจร 

ไปมา ได้สะดวก 

รวดเร็วมคีวาม 

ปลอด 

ปริมาณงาน กว้าง 6 

เมตร ระยะทางยาว 

700 เมตร 

- 821,333 821,333 821,333 821,333 ร้อยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก 

ทําให้ประชาชน

เดนิทาง 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง

ท้องถิ่น อบ.ถ 164-01 ตลอดทัง้

สาย (ดอนแดง-ศาลาแดง) 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาได ้

สะดวก 

ปริมาณงานกวา้ง 5 เมตร 

ระยะทาง  8,868เมตร 

- 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก 

ทําให้ประชาชน

เดนิทาง 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 8 บา้นไผ่ใหญ่ 

ตอ่จากโครงการเดมิไปสุดเขต 

ตอ่กับเขตอําเภอหัวตะพาน 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000

เมตร 

2,400,000 2,400,000 

 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน ์

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 3,440,000 14,261,333 14,261,333 14,261,333 14,261,333 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก จากสี่แยก 

ศาลาแดงบ้านแสงไผ่  

ตําบลไผ่ใหญ่ – บ้านหนองบัว 

ตําบล นาเลงิ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้ 

สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง  5 

เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 

 11,000 ตารางเมตร 

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.00-0.50 เมตร 

- 7,023,000 - - - ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนผู้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสรา้งถนน                     

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้าน

ไผ่ใหญ่ – สายแยกโนนค้อทุง่ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้ 

สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 4

เมตร ยาว 143 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 

572 ตารางเมตร 

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนผู้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้าน 

แสงไผ่ – บ้านหนองมะทอ 

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้ 

สะดวก 

ปรมิาณงานกว้าง 5

เมตร ยาว 140.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 

750 ตารางเมตร 

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร 

423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนผู้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - 7,023,000 - 823,000 823,000 - - - 

รวมท้ังสิ้น  11  โครงการ 17,564,000 35,408,333 28,385,333 29,208,333 29,208,333    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมอืงอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและไฟฟ้า 

        2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการระบบประปาหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่ ก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 

ขนาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีประปา

น้ําใช้ที่สะอาดเพียงพอต่อ 

การอุปโภคบรโิภค 

 

กําลังการผลิต 20 ลบ.

ม./ชม.ความจุหอถังสงู 

45 ลบ.ม. ครัวเรือน 

301-700 ครัวเรือน 

- 

 

4,930,600 4,930,600 4,930,600 4,930,600 ร้อยละ100 ของ

ประชาชนมี

ประปาน้ําใช้ที่

สะอาดเพียงพอ 

ประชาชนมีประปา            

น้ําใช้ที่สะอาด 

เพียงพอ 

 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งระบบประปา 

ผิวดิน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2                

บ้านดอนแดง  

เพื่อให้ประชาชนมีประปา

น้ําใช้ที่สะอาดเพียงพอต่อ 

การอุปโภคบรโิภค 

กําลังการผลิต 10 ลบ.

ม./ชม.ความจุหอถังสงู 

30 ลบ.ม. ครัวเรือน 

121-300 ครัวเรือน 

 - 3,617,900  -  - - ร้อยละ100 ของ

ประชาชนมี

ประปาน้ําใช้ที่

สะอาดเพียงพอ 

ประชาชนมีประปา 

น้ําใช้ที่สะอาด 

เพียงพอ 

 

กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ - 8,548,500 4,930,600 4,930,600 4,930,600    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภยัของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่น 

      5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

CCTV 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน

ตําบลได้รับข้อมูลขา่วสาร

ที่ทันสมัยและทัน

เหตุการณ์ 

หมู่ที่ 1 – 12 

ตําบลไผ่ใหญ ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ 

 

 

ประชาชนในหมู่บ้าน

ตําบล ได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยและ

ทันเหตุการณ์ 

สํานักงานปลัด 

รวมทั้งสิ้น  1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ทันสมัยใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

      8.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,8,10 บ้านไผ่ใหญ่ 

เพื่อแก้ไขปญัหาขยะ

ภายในชุมชน 

ม. 1,8,10 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ร้อยละ 80  

ของประชาชน 

มีแหลง่กําจดั 

ขยะ 

 

ประชาชนมีแหล่ง

กําจัดขยะที่ถกู

สุขลักษณะ 

กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เต็นท์ผ้าใบโครงเหลก็ 

จํานวน 2 หลัง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักงานปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

โตะ๊ม้าหินออ่น 

จํานวน 2 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ชุดทดสอบความเขม้ข้น 

ของคอนกรีต  

จํานวน 1 เคร่ือง 

5,000 - - - - กองช่าง 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองวัดความดันโลหิต 

จํานวน  1  เคร่ือง 

3,050 - - - - สํานักงานปลัด 

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

โตะ๊อเนกประสงค์  

จํานวน  10  ตัว 

- 25,000 - - - กองการศึกษาฯ 

6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 

จํานวน 3 ลูก 

- 8,500 - - - กองช่าง 

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

กล้องวัดมมุแบบธรรมดา 

จํานวน 1 ตัว 

- 85,000 - - - กองช่าง 

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองสูบน้ําไฟฟูา  

ขนาด 2 นิว้ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

- 9,000 - - - กองช่าง 

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศกึษา เพื่อให้เด็กเลก็มีทักษะในการ

ว่ายน้ํา 

สระวา่ยน้ําเคลื่อนที่  

จํานวน 2 ชุด 

- 136,000 - - - สํานักงานปลัด 

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองสูบน้ําไฟฟูา  

ขนาด 2 นิว้ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

- - 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 

อเนกประสงค์  

จํานวน 6 เคร่ือง 

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 สํานักงานปลัด 

12 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

เพื่อเป็นยานพาหนะในการ

บรกิารประชาชนในยามเจ็บ

ไข้และลดภาระค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

รักษาพยาบาลของประชาชน 

รถพยาบาลฉุกเฉนิ                 

(รถกระบะ) 

จํานวน 1 คัน 

- - 1,000,000 - - สํานักงานปลัด 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เก้าอี้ทํางาน 

จํานวน  2  ตัว 

7,180 7,180 7,180 7,180 7,180 สํานักงานปลัด 

14 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เก้าอี้ทํางาน 

จํานวน  1  ตัว 

3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 กองคลงั 

15 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

โฆษณา 

ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ฉากรับภาพขาตั้ง 

จํานวน  1  ชุด 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 สํานักงานปลัด 

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองการศึกษาฯ 

17 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

จํานวน  1  เคร่ือง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักงานปลัด 

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองสํารองไฟ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษาฯ 

19 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 สํานักงานปลัด 
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ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เก้าอี้ทํางาน 

จํานวน  1  ตัว 

3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 กองคลงั 

21 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ตู้เก็บเอกสารทึบ 

จํานวน  1  หลงั 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 กองคลงั 

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  1  เคร่ือง 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษาฯ 

23 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  1  เคร่ือง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลงั 

24 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  1  เคร่ือง 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลงั 

25 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองสํารองไฟ 

จํานวน 2 เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลงั 

26 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานคลงั) 

ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 

จํานวน 1 เคร่ือง 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 กองคลงั 

27 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

ตู้สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 สํานักงานปลัด 

28 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

แผงกั้นจราจร 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 สํานักงานปลัด 

29 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  1  เคร่ือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

30 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉดี 

จํานวน  1  เคร่ือง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองช่าง 

31 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

เคร่ืองสํารองไฟ 

จํานวน 2 เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น  31   โครงการ  285,620 541,070 1,327,570 323,370 323,370  
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้

คะแนนตามเกณฑท์ี่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการ

ให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร ์60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน ์5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

2.2 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมนิการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

2.4 ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 10 คะแนน 
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2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกําหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 10 ) คะแนน 

3.2 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ( 10 ) คะแนน 

3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ( 10 ) คะแนน 

3.4 วิสัยทัศน ์( 5 ) คะแนน 

3.5 กลยุทธ์ ( 5 ) คะแนน 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 ) คะแนน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์( 5 ) คะแนน 
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3.8   แผนงาน ( 5 ) คะแนน 

3.9   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ( 5 ) คะแนน 

3.10  ผลผลติ/โครงการ ( 5 ) คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ ใชก้ารตดิตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลใน

เชงิปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลที่สําคัญคือ การ

ติดตามประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรอืไม่ อย่างไร 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.1 การวัดผลในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Perfomance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรอื (Scoecard Model ของ Kaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 

(4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) 

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS) 

(6) แบบการประเมนิโดยใช้วธิีการแก้ปัญหาหรือเรยีนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้ หรอื Problem – 

Solving Method 

(7) แบบการประเมนิแบบมีสว่นร่วม (Participatory Method) 

(8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(10) แบบประเมินตนเอง (Self –Assessment Model) 

(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) 

หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 

เชงิปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรอืไม่ 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

วัดผลนัน้ได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPLs) 

ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ควรมีการทําความเข้าใจกับประชาชนให้เสนอโครงการที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

ไผ่ใหญ่สามารถดําเนินการได้มาจัดลําดับความสําคัญไว้เป็นอันดับที่ 1 ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผใ่หญ่ จะดําเนินการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตอ่ไป 

2. ควรมีการเชิญประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อ 

ซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาคมก่อนออกประชาคมหมูบ่้าน 
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