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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จ าเป็น การบริหารจัดการแหล่ง
น้ าสาธารณะ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการสังคมสงเคราะห์ การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยจะต้องด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 รวมถึง
ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่               
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี  ซึ่งผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  
จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่มุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อน ของประชาชนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นส าคัญ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในรูปของ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
 

 
 
 

(1) ด้านกายภาพ 
 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง)  

              ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  222 หมู่ที ่ 2  ต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  
              -  โทรศัพท์  035 - 456250   

-  โทรสาร   035 – 456277  
 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 

  พ้ืนที่ของต าบลจรเข้ใหญ่  มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าท่าจีน มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ลุ่มลึกน้ าท่วมถึง ซึ่งในฤดูน้ าหลาก มักจะมีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานประมาณ 3 – 4 เดือน พ้ืนที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ท านา ท าไร่ และท าการประมงน้ าจืด พ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 40 %  เป็นพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร 
40 % และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 20% มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๓) ลักษณะภูมิอากาศ 
 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่ 

บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี  จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ฝนทิ้ง
ช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ เดือน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกหนัก และน้ า
ท่วม รวมทั้งเคยเกิดวาตภัยในต าบลด้วย  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจะ
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟูาคะนอง กลางวันอาจร้อนบ้าง แต่ถ้าอากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑0-15 องศา 

 

๔) ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินมีอยู่หลายประเภท แต่โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ 
% ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  
  
 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

1) เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งหมด  9  หมู่บ้าน/ 

ชุมชน  แต่ละหมู่บ้านมีประธานกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนจ านวน  ๙  คน  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน และมี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้น าในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 

หมู่ที่  ๑  บ้านดอนผักเสี้ยน มี  นายอาทร  ทองธรรมชาติ เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  ๒  บ้านจรเข้ใหญ่  มี  นายกมลาสน์   เอี่ยมสุวรรณ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
       หมู่ที่  3   บ้านล าบัว  มี  นางดวง   เกิดเจริญ  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
         หมู่ที่  4  บ้านทับน้ า  มี  นายสัญญา  พละเลิศ  เป็น   ก านัน 
  หมู่ที่  5  บ้านจระเข้น้อย  มี  นายสาโรจน์   สะอาดเอ่ียม เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์ศรี  มี  นส.วิไลรัตน์  สะอาดเอ่ียม เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  7  บ้านดอนหนามแดง มี  นายศุภโชค   ไม้เนียม  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  8  บ้านศาลาท่าทราย มี  นายเฉลิมชัย  โถแพ  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  9  บ้านกลาง  มี  นายธัชชัย  บุษบรรณ  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
 

อาณาเขตติดต่อ 
        ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกโคเฒ่า      อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ติดต่อกับนาคู       อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลองครักษ์      อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลดอนลาน      อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกคราม      อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญแ่บ่งเขตการปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  ๑ ชุมชนบ้านดอนผักเสี้ยน   
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนบ้านจรเข้ใหญ่  
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนบ้านล าบัว  
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนบ้านทับน้ า  
ชุมชนที่  ๕ ชุมชนบ้านจระเข้น้อย   
ชุมชนที่  ๖   ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี 
ชุมชนที่  7 ชุมชนบ้านดอนหนามแดง และบ้านดอนหนองบัว 
ชุมชนที่  8 ชุมชนบ้านศาลาท่าทราย 
ชุมชนที่  9 ชุมชนบ้านกลาง 

 
2) การเลือกตั้ง 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วยต าบล จ านวน 1 เขต
เลือกตั้ง แยกตามหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 เขต
เลือกตั้ง แยกตามหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 3,035 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,744 คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 3,033 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,747  คน ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรม และให้รายงานให้อ าเภอทราบ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และกระท าไม่ได้ ให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
พยายามแก้ไข โดยเริ่มจากการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง และจัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลการประชุมเพ่ือให้
ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอความคิดเห็น เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และความ
ต้องการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และน าโครงการต่าง ๆ มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต าบลต่อไป 
 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 3,๗44 คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,747 คน 
 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 3,035 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   ทั้งสิ้น  3,744 คน คิดเป็นร้อยละ 81.06 % 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,033 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   ทั้งสิ้น  3,๗47  คน  คิดเป็นร้อยละ  80.94 %   
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(3) ประชากร 
 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

 
 
 

ที่ 
 

 
 

 
หมู่บ้าน 

 

 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 

 

พ.ศ. 2562 
 

 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2564 
 

ชาย 
 

 

หญิง 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

ชาย  
 

หญิง 

1 ดอนผักเสี้ยน 202 233 201 230 201 235 
2 จรเข้ใหญ่ 248 260 286 257 285 253 
3 ล าบัว 237 242 238 240 243 237 
4 ทับน้ า 287 266 278 264 279 263 
5 จระเข้น้อย 277 291 286 291 283 290 
6 โพธิ์ศร ี 245 273 242 268 235 264 
7 ดอนหนามแดง 267 283 272 274 268 269 
8 ศาลาท่าทราย 278 285 275 279 271 273 
9 บ้านกลาง 223 215 221 210 281 205 

  
รวม 

 

2,264 
 

2,348 2,299 2,313 2,283 2,289 
 

4,612 
 

4,612 4,572 
  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า ณ เดือน  24 สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 

2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 359 380 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 1,387 1,246 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 604 484 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,289 2,283 ทั้งสิ้น  4,572  คน 
 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบางปลาม้า ณ เดือน  24 สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 
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(4) สภาพทางสังคม 
 

๑)  การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  12 มีนาคม  2564) 
 

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จรเข้ใหญ่ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   
           - คร ูค.ศ.2   
           - คร ูค.ศ.1                  
           - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  (คุณวุฒิ) 
           - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๒.๑  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 
          - ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๒  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 
          -  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี   
          -  โรงเรียนวัดล าบัว 
          -  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย  

 
 
 
 

 
 

๑  แห่ง 
162 คน 
112 คน 

50 คน 
3  แห่ง 

258 คน 
61 คน 
53 คน 

2 แห่ง 
2  คน 
1  คน  
2  คน 
1  คน 
63 คน 
 
 
 
 

 
 

๒)  สาธารณสุข 
 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ เท้า 
ปาก ในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบั ดอาการ
เจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  
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  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑   แห่ง      
            

     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลจรเข้ใหญ่)   - 

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

1 โรควัณโรค 2 - 
2 โรคไข้เลือดออก 7 - 
 
๓)  อาชญากรรม   
 

  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนใหญค่รัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยไดอ้ย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจ
พบว่ามบีางครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด เสี่ยงที่เป็นสาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
  

๔)  ยาเสพติด 
 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
บางปลาม้า ได้แจ้งให้ทราบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า
น้อย และได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   ไดด้ าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน  ผลการส ารวจพบว่า
ประชาชนในพ้ืนทีย่ังมีประชากรที่สูบบุหรี่และ  ดื่มสุรา  อยู่เป็นจ านวน 

 

 ๕)  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. เป็นหน่วยประสานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน   
7. เป็นหน่วยประสานเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก 
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 (๕) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  

1)  เส้นทางคมนาคม (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อย

ละ  30  เปูาหมายคือต้องการท าให้ได้มากกว่านี้หรือให้ได้ร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง ให้ครบทุกสายทาง  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ และมีงบประมาณเพียงพอ ปัจจุบันต้องด าเนินการได้เป็นช่วง ๆ ต าบลจรเข้ใหญ่มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 

 

๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในต าบลจรเข้ใหญ่และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    - 
   ๑.๒)  สะพานคอนกรีต    จ านวน   9    แห่ง 
           สะพานไม้      จ านวน   2   แห่ง 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง  สายสุพรรณบุรี – พรหมแดน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
   ๑.๔)  ถนน 

                ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน    ๒     สาย 
- ชื่อถนนลาดยางบ้านทับน้ า – บ้านสามก๊ัก 
- ชื่อถนนลาดยางบ้านจรเข้ใหญ่ – บ้านสามัคคีธรรม 

        ถนนคอนกรีต   จ านวน     -     สาย  ระยะทาง    - กม. 
                 ลาดยาง         จ านวน     ๒ สาย  ระยะทาง    10    กม. 

               ลูกรัง/หินคลุก        จ านวน     - สาย  ระยะทาง     - กม. 
                

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน  1  สาย 
        ถนนคอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       - กม. 
                  ถนนลาดยาง    จ านวน     1   สาย  ระยะทาง      9 กม. 

- ชื่อถนนโคกคราม – พรมแดน 
                    ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่    จ านวน  38  สาย 

        ถนนคอนกรีต     จ านวน   6   สาย  ระยะทาง   4,516  ม. 
  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน   12   สาย  ระยะทาง    5,543  ม.  
                ลูกรัง/หินคลุก  จ านวน   17    สาย  ระยะทาง   13,491 ม. 
  ทางเดินเท้า  จ านวน    6       แห่ง 
  ถนนดินลงหินคลุก/ ถนนลาดยาง   จ านวน  1 สาย ระยะทาง 1,940  
  ถนนลาดยาง/คอนกรีต  จ านวน  1  สาย   ระยะทาง  1,815  ม. 
  ถนนลาดยาง/ถนนดินลูกรังหินคลุก  จ านวน  1 สาย  ระยะทาง  1,335 ม. 
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๒) การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่ปัญหาคือการติดตั้ง

ไฟฟูาส่องสว่างจุดเสี่ยงยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่มีบริเวณกว้าง และการใช้ไฟฟูา
สาธารณะมีปริมาณจ ากัด  แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ได้ริเริ่มวิธีการแก้ไขการขยายการใช้ไฟฟูาที่จะติดตั้ง
เพ่ือส่องสว่างเป็นแบบโซล่าเซลล์ แทนแต่ด้วยงบประมาณการพัฒนาที่มีจ านวนจ ากัดจึงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่มีไฟฟูาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา 1,522 หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟูาสาธารณะ   จ านวน  140  จุด  
   

๓) การประปา 
ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ มีประปาของหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น ไม่ไหล เป็น
บางครั้ง สาเหตุเนื่องจากท่อประปาเกิดการรั่วบ่อย ประปาส่วนใหญ่เป็นของแต่ละหมู่บ้าน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีประปา
บาดาน จ านวน 12 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ าส าหรับใช้บริโภคได้
ให้บริการแก่ประชาชนในช่วงประสบปัญหาการแคลนน้ า อุปโภค บริโภค เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน  

 

๔) โทรศัพท์ 
(1)  โทรศัพท์ส่วนบุคคล     จ านวน    1,531 หมายเลข 
(2)  เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว   จ านวน     8  แห่ง 
(3)  เสียงไร้สาย     จ านวน     39  จุด 

 

๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  การสื่อสารเกี่ยวกับไปรษณีย์  ต้องไปติดต่อในตัวอ าเภอบางปลาม้า 
  (๒)  มีท่ารถให้บริการเดินทาง ขนส่ง จ านวน 3 คัน ให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 05.00 น. – 12.00 น. 
 

 (๖) ระบบเศรษฐกจิ 
 

๑) การเกษตร  
ประชากรในต าบลจรเข้ใหญ่ ร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      50 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
-  อาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ       5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
    

๒) การประมง 
  ในต าบลจรเข้ใหญ่ มีการประมงคือการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว เลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ และเลี้ยงจระเข้ 
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๓) การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบอาชีพในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  เป็นต้น 
 

๔) การบริการ 
ร้านอาหาร  9 แห่ง 
ท่ารถ    ๑   แห่ง 
ร้านค้าของช า  16 แห่ง 
 

๕) การท่องเที่ยว 
  ในต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพักผ่อนให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  
การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสถานทีส่ าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศทุ่งนา  
 

๖) อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงท าปลาขนาดเล็ก)   จ านวน   1   แห่ง 

                  (มีคนงานหลายคน ) 
 

๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน  13     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  40 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 
 

มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 
1. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์             ๒.  กลุ่มขนมไทยบ้านโพธิ์ศรี 

   3.  กลุ่มท าไม้กวาด  4.  กลุ่มสหกรณ์บ้านดอนหนามแดง 
   

๘) แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในวัยใช้แรงงาน ร้อยละ ๙๕ 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนในจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ งานใช้แรงงานต่าง เพราะในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน และ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และการเกษตรของประชาชน จึงต้องออกไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ทั้งหมด 
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 (7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

๑) การนับถือศาสนา 
-  ประชากรในต าบลนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วัด  จ านวน     3    แห่ง         
 

๒) ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในต าบลจรเข้ใหญ่ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับใช้ในครัวเรือน  วิธีการท าปุ๋ยหมัก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 100 % พูดภาษากลาง   
 

๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในต าบลจรเข้ใหญ่ มีกลุ่มแม่บ้าน ชื่อกลุ่มขนมไทยโบราณบ้านโพธิ์ศรี  เป็นกลุ่มอาชีพที่ผลิต
ขนมไทยโบราณ เช่น ทองหยอด ฝอยทอง ถั่วอัด กระยาสาทร์  และหมี่กรอบ และกลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า เพ่ือจ าหน่าย
เป็นของฝาก 
 

 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๑) น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากการขุดเจาะบ่อบาดาล และน้ าดิบจากคลองขุดพระยารักษ์ ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดิน ถึงจะสามารถน ามาบริโภคได้ 

 

๒) ป่าไม้  ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีปุาไม้ มีแต่สวนปุาของวัดจระเข้ใหญ่ 
 

๓) ภูเขา  ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ไม่มีภูเขา 
 

๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของต าบลจรเข้ใหญ่ ส่วนมากเป็นพื้นทีเ่หมาะส าหรับเพาะปลูก ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

เช่น ท านา ปลูกผัก  และเลี้ยงสัตว์น้ า และเป็นพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่
ทีเ่ป็นทีส่าธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่
บางส่วนเป็นที่ลุ่มมาก น้ าท่วมตลอดทั้งปี ไม่สามารถท านาได้ แต่ในพื้นที่ราบลุ่มปกติก็ท าการเกษตรได้ปีละ 2 ครั้ง  ปัญหา
ด้านขยะ  การทิ้งขยะในต าบลจรเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านในต าบลจะเผาขยะ หรือทิ้งลงคลอง ซึ่งเป็นปัญหากับ
สิ่งแวดล้อมมาก และทางองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ยังไม่มีการจัดเก็บขยะ การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้ใหญ่ ได้จัดท าโครงการเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
เช่น รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง ไม่เผาในที่ห้ามเผา  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ถูกต้องตามหลักอนามัย  
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       (9) อ่ืนๆ  
๑)  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในต าบลจรเข้ใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่   ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในต าบลจรเข้ใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่า
ประชาชนในต าบลจรเข้ใหญ่ มีดังนี้ 
  ๑)  ประชากรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ค่อยตรวจสุขภาพประจ าปี   
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  864  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา   จ านวน  789  คน 
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
 

  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึง
ผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  
  4)  จัดอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ลงพ้ืนที่ให้ความรู้ ตรวจวัดความดัน  เบาหวาน แนะน าการแกก าลังกาย 

๒)  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  2563   
  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม้า ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕62  ในพ้ืนที่
ต าบลจรเข้ใหญ่  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ต าบลจรเข้ใหญ่  ผลการส ารวจสามารถสรุป
ตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   
๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของต าบลจรเข้ใหญ่ 
   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     
    ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน   
   3)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
       4)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
 
 



12 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๓)  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  สถานตี ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์ ปูองกัน ด้านสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน และส่งเสริม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ      
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

  ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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สถานการณ์  แนวโน้ม  วิสัยทัศน ์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
  

1. บทน า 
 

  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  เป็นต้นมาได้ส่งผล 
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือ
ว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
 

  นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ ต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
 
 

   ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่
มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความ
สามัคคี 
 

   ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้า
ทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน 
ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ 
หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการ
รวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิต
ภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  ระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  จะก่อให้เกิด 
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 

  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มใน
การเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
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นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่า จะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในเชิง 
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศ
ต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของ
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสี
เขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจ
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว
ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้
ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาค
ส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
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สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร     
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่
จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้อง
เร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรม
ของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
 

  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 
อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งราก
ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุด
ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 
 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์         
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  และ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  
ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ 
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
     ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
     การจัดการตนเอง 

 
 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
     ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
     อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ 
     เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
     มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
     มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

2) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13  
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

13 พลิกโฉมประเทศไทยสู่  “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า  สังคมเดนิหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 
 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมติรต่อสิงแวดล้อม (High Value – added Economy) 
 

1.1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยี 

1.2) การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความย่ังยืน  กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได้ใส่ใจส่างแวดล้อม 
1.3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูา  
1.4) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร  ยกระดับการแพทย์ให้ทันสมัย ทั่วถึงเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ

มูลค่าสูง 
1.5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวก

เชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 
1.6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล  ส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยบริการ

ดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 
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2. สังคมแหง่โอกาศ และความเสมอภาค  (High Opportunity Society) 
 

2.1)   SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างศักยภาพสามารถ 
         เข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ 
2.2)   พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่  ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ กระจายโอกาส 
     ทางเศรษฐกิจและสังคม 
2.3)   ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ  ประชาชนสามารถขยับ 
     สถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 
 

3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)  
 

3.1)   เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  ของเสียถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนาพลังงาน 
         หมุนเวียนเปูนแหล่งพลังงานหลัก 
3.2)   ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  ใช้มาตรการเชิงพ้ืนที่และเทคโนโลยี  ในการรับมือภัยธรรมชาติ 
 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  (Key Enablers for Thailand )  
 

4.1)   ก าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมี 
         คุณภาพ คนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2)   ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง  ภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
     

3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1)  แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาค  เป็นแผนที่ยึดกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากทุกจังหวัดทั้ง  ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจรเข้ใหญ่ นั้นตั้งอยู่ภาคกลาง การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคกลาง  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน 
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพฒันาภาคกลางมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้  
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 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

  ๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 

    ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

   จากการที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่มีความไม่สมดุลและ
ยั่งยืน มีความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่สูง และส่งผลกระทบต่อสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ  สภาวะ
แวดล้อมค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามภาคกลางเป็นศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางการศึกษา พ้ืนที่ 4-18 เกษตรมีระบบ
ชลประทานจ านวนมาก จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของประเทศ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเปูาประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความ มั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) อุตสาหกรรม (1.1) รักษาฐานอุตสาหกรรมที่มี
อยู่ให้ยั่งยืน เพ่ือเป็นฐานอุตสาหกรรมของประเทศ โดยให้ความส าคัญ กับการติดตามประเมินผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การ เตือนภัยและจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะมี ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารเข้าสู่การผลิตอาหาร Ready to cook และ Ready to eat ในพ้ืนที่
กลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ( นครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) และกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ (1.2) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งอุตสาหกรรม โดยพัฒนารวมกลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ขยายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่ จะโยกย้ายมา
จากกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมให้ขยายตัวเข้ามาใน นิคมอุตสาหกรรม และจัดตั้งเขต
หรือนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปและเฉพาะประเภทโดยเฉพาะนิคมหรือเขต อุตสาหกรรมฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าในภาคกลาง
ด้านตะวันตก และสนับสนุนการลงทุนเขต/นิคม อุตสาหกรรมประมงครบวงจรและธุรกิจต่อเนื่องพร้อมสร้างท่าเรือประมง
ที่จังหวัดสมุทรสาคร (1.3) พัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (การออกแบบ/Value 
creation/เทคโนโลยีสะอาด) โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร (1.4) 
สนับสนุนด้านการตลาด เงินทุนและความรู้ในการบริหารจัดการแก่อุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อม เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม SMEs (2) เกษตร (2.1) พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากร และ
โครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร โดยพัฒนาแหล่ง น้ า ดิน รักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไว้โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
ภายใต้โครงการชลประทาน เจ้าพระยาใหญ่ แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าท่าจีน ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง 4-19 อยุธยา และราชบุรีลดใช้สารเคมีเพ่ือผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การเกษตร เช่น โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน และเครื่องจักรกลทางการเกษตร (2.2) พัฒนาระบบการปลูกพืช การปศุสัตว์และ
การประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ โดยยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกลุ่มพ้ืนที่ภาค
กลางตอนบน 2 ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 (2.3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยสนับสนุน R&D ควบคู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาระบบมาตรฐาน ตรวจสอบรับรองคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/วัชพืช/พืชสมุนไพร (2.4) สนับสนุนด้านการตลาด เงินทุน ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรโดยส่งเสริม การรวมกลุ่มในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท อ่างทอง  
สิงห์บุรีและสุพรรณบุรี (2.5) พัฒนาระบบการขนส่ง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นตลาด กลาง
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาค ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท ตลาด  กลางผักและผลไม้
จังหวัดปทุมธานีราชบุรีและระยอง ตลาดสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม  (3) ท่องเที่ยว (3.1) ฟ้ืนฟูและ
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บริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระดับนานาชาติการ ก าหนดแนวทางการพัฒนาเฉพาะส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเช่น หัวหิน พัทยา เกาะช้าง เป็นต้น (3.2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขีดความสามารถ
บริการ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพบริการ กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรม
และ ทรัพยากรธรรมชาติโดยการพัฒนาศูนย์สุขภาพระดับโลกที่บริเวณปริมณฑลของกรุงเทพฯ ระยอง หัวหิน  และ
เพชรบุรีสนามกอล์ฟระดับโลกที่บริเวณพัทยา ระยอง นครนายก เพชรบุรีกาญจนบุรีศูนย์การค้า  พลอยสีระดับโลกที่
จันทบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะช้าง และพุทธอุทยานแห่งโลกที่พุทธมณฑล/พระปฐม  เจดีย์และการจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว
ให้สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันทั้งใน  และต่างประเทศ เช่น กลุ่มหาดทรายชายทะเล ได้แก่ 
เกาะช้าง – พัทยา – ชะอ า – หัวหิน - ปราณบุรี-บางสะพาน กลุ่ม อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน ปุาไม้ เช่น กาญจนบุรี-
เพชรบุรี-ประจวบฯ และนครนายก-ปราจีนบุรีกลุ่ม ประวัติศาสตร์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาทิ  กาญจนบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-นครปฐม และเพชรบุรี- ราชบุรี-สุพรรณบุรี กลุ่มกีฬา กอล์ฟ อาทิพัทยา ระยองจันทบุรีกีฬาทาง
น้ าอาทิพัทยา หัวหิน ชะอ า (4) การค้า การลงทุน และการบริการ (4.1) พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
โดยเฉพาะการลงทุน สร้าง Value Chain และ พัฒนาธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่และมุ่งลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือแสวงหา
วัตถุดิบ/แรงงานราคาถูก (4.2) รักษาตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่ โดยขยายบริการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  เช่น
การบริการด้านการศึกษา สุขภาพ(โรงพยาบาล/Spa) โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม ปราจีนบุรีชลบุรีระยอง และเพชรบุรีซึ่งเป็นแหล่งรวม สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเป็น
แหล่งการแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรบ าบัดยา 4-20 กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ  ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา  กรุงเทพฯ  เพชรบุรี แหลมฉบัง 
ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว 
จันทบุรี ตราด ไปสงขลา เอเชียตะวันออก ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา   
ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน สนับสนุนการศึกษาแก่ปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ สนับสนุนประชากรให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอาชีวะ
มากขึ้น อมรบพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งก่อนและหลังเข้าท างาน เพ่ิมศักยภาพการดูแลความปลอดภัย และให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ในการดูแลพื้นที่ของตนเอง  
 

3.2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) จากศักยภาพของพ้ืนที่ที่

ปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกข้าว ปลูกผัก และปศุสัตว์ที่ส าคัญของภาคกลาง มีลักษณะความหลากหลายทางกายภาพของพ้ืนที่ 
ทั้งปุาไม้ภูเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ า และท าเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงสามารถพัฒนาทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยว และ จากการที่มีการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่ จึงมีโอกาสพัฒนาเป็น  
ศูนย์กลางการศึกษาขั้นอุดมศึกษา นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับสหภาพพม่า ในจังหวัด กาญจนบุรีและ
ราชบุรีจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสหภาพ  พม่าในลักษณะเขตเศรษฐกิจร่วม
ไทย-พม่า เพ่ือเปิดประตูการค้าสู่อันดามัน สู่เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป และยังมีทรัพยากรน้ าผิวดิน แม่น้ าสาย
ส าคัญๆ หลายสายได้แก่ แม่น้ าแม่กลองและเขื่อนกั้นน้ าที่ ส าคัญ คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์และยังเป็น
แหล่งพลังงานพ้ืนฐาน (Base load Plant) โดยมีโรงไฟฟูาพลังความร้อนที่น าเข้าแก๊สธรรมชาติจากสหภาพพม่า และมี
แหล่งผลิตไฟฟูาพลังน้ าที่ ส าคัญของประเทศ ที่จะเสริมโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่จึงมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ (1) พัฒนา
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิต ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยก ากับควบคุม
กระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวม ผลผลิต ขนส่ง และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
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(2) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษาพัฒนา  เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย โดย เน้นการตรวจสอบสารตกค้างในพืชและสัตว์ 
4-27 (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการ ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับสหภาพพม่า อาทิจัดกลุ่มแหล่ง ท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม นอกกลุ่ม 
เพ่ือขยายตลาดการท่องเที่ยว (4) รักษา ฟ้ืนฟูลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรีและแม่น้ าอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าที่ 
สนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน (5) ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนย์กระจาย
สินค้าบริเวณชายแดน และ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง กับสหภาพพม่า กาญจนบุรี – ทวาย(พม่า) เพ่ือเป็นประตูการค้าสู่ฝั่ง
อันดามัน และประโยชน์ในการขนส่ง วัตถุดิบ อ านวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และการร่วมทุนกับสหภาพพม่า 

 

  3.3) แผนพัฒนาจังหวัด  

  แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เป้าหมายการพัฒนา  
 

“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข” 
 

ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
         เพ่ือการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์     1.1)    ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหาร 
    ปลอดภัย (Food safety) 

1.2 )   ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ 
    ให้กับเกษตรกร 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

   เป้าประสงค์      2.1)    จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และรายได้จากการท่องเที่ยว ทุกสาขา 
      ธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 2.2)   อุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ  

(Sprot  Tourism) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาน าไปสู่การขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         สู่ความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์      3.1)    ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 3.2)    คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปราศจาก 
       มลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

   เป้าประสงค์     4.1)    ประชาชนในสังคมมีทักษะในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงของโลก 

4.2) ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
4.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาในหลายด้าน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
และเกิดความสุขสูงสุดกับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวิสัยทัศน์  ดังนี้   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี  เป็นองค์กรชั้นน า  ด้านการผลิตอาหาร  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตราฐาน  เป็นศูนย์กลางหารศึกษา  
การกีฬา  การท่องเที่ยว  การดนตรี  การอาชีพ  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ประชาชนมี
ความสุข และปลอดภัย”  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป 
              และผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

 

เป้าประสงค์     1.1)    เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร 
    อุตสาหกรรม 

1.2)   เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

   เป้าประสงค์      2.1)    เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
      ท้องถิ่น  
     2.2)    พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่ง 
               อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน  
     2.3)    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
      ในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน 
     2.4) พัฒนาและสร้างสรรค์ด้านการดนตรีให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
     2.5) พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกฬีาเพ่ือมวลชน 
     2.6)  ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 
 

  ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์      3.1)    เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
3.2)    เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันละบรรเทา 
 สาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 

     3.3)  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
     3.4)  สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ 
     ประชาชน 
 

   เป้าประสงค์      4.1)    เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          สู่ความยั่งยืน 
     

   เป้าประสงค์      5.1)    มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
      ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 
   และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 

เป้าประสงค์      6.1)    การเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
 6.2)    ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 

      6.3)  บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
   ได้มาตรฐาน 

 

เป้าประสงค์      7.1)    มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิด 
    ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

 7.2)    ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
    ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1) วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ 

และเสนอความมุ่งมั่นเป็นทิศทาง  จุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้ึน อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกับทุกฝุาย  เพ่ือ 
เป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง     
ตรงตามความต้องการของประชาชน  ดังนี้   
 

 “ต าบลจรเข้ใหญ่เป็นต าบลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” 

    2.2) ยุทธศาสตร ์
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แยกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    1.1 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
    1.2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.3 การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
    1.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการและส่งเสริมด้านกีฬา 
    1.5 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.6 การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    1.7 การสนับสนุนด้านสวัสดิการและสงเคราะห์ 
 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ธุรกิจ ร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคาร 
    2.๒  แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    3.1 การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า 
    3.2 ไฟฟูาสาธารณะ 
    3.3 การระบายน้ า 
    3.4 การผังเมือง 
 

       4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหล่งน้ า   
    4.1 แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและ บริโภค 
    4.๒ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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   5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
    5.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.  และการบริหาร 
          การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
    5.3 การพัฒนาบุคลากร 
    5.4 การพัฒนารายได ้
    5.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน    
        5.6 จัดให้บริการประชาชน 

    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.๑ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ 
    6.๒ การก าจัดขยะมูลฝอย 
    6.๓ การบ าบัดน้ าเสีย 
 
     2.3) เป้าประสงค ์

    ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
          ประเพณีวัฒนธรรม และปลูกฝังการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
          ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม 
      ๒. ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

    ๓. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  ไฟฟูาเข้าถึง   
      ๔. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคและใช้ท าการเกษตรอย่างพอเพียง 
      ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย 
      ๖. ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยขึ้น 

 

   ๒.๔) ตัวชี้วัด 
 

       ๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕ 
       ๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐  
       ๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
       ๔. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
           ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
       ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐  
       ๖. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
       ๗. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๖๐ น่าอยูข่ึ้น มีความสงบสุขเพ่ิมข้ึน  
       ๘. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐ 
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       2.5) ค่าเป้าหมาย 
 

       1. อบต.จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน ทุกหมู่บ้าน  
           จ านวน 9 หมู่บ้าน 
      2. ประชาชนใน อบต. มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
                             ประเพณี  และกีฬาเพ่ือขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   
                         3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ อบต. เพ่ือขอรับสิทธิ 

   ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
      4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
                             และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
      5. จ านวนครัวเรือนในต าบลจรเข้ใหญ่สามารถบริหารจัดการผักตบชวาได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
                             ร้อยละ 20 
      6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
      7. ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีลดลง  
      8. องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 
 
 

       2.6) กลยุทธ์ 
 

      1. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
      4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
      5. ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มองค์กร ให้กับประชาชน มีอาชีพ และมีความเข้มแข็ง  
      6. ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
      7. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
      9. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร  
      10. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      11. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      12. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
      13. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
      14. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของ อบต. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  

                ๒.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

     ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
     ๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
         ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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     ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา 
         ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔. ก าจัดผักตบชวารักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
     ๕. อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

           ๒.๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่มีความเชื่อมโยง 

ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 

 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.  

 

 

เป้าประสงค์ 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

 

กลยุทธ์ 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 

 

วิสัยทัศน์ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จังหวัดสุพรรณบุร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

ประเด็นพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการผลติสินคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรมใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทาง
การค้าและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ประเด็นพัฒนาที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

 

 

ประเด็นพัฒนาท่ี 3 
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิู่ความยั่งยืน 
 
 

ประเด็นพัฒนาท่ี 4 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปร
รูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพใน
การศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสูค่วามยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน า
การเปลีย่นแปลงดา้นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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(3)   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

     3.1) การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สภาพปัญหา  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  ได้ด าเนินการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล  และการ
วิเคราะห์ปัญหาจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปสภาพปัญหา ดังนี้  

1) ปัญหาด้านการชลประทาน  เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  อันเนื่องมาจากการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ า , ปัญหา
ระบบชลประทาน 

  2) ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  การสร้างถนน  ระบบประปา  ระบบไฟฟูา  
 3) ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย  เช่น  ปัญหาการขาดการออกก าลังกาย  ปัญหาการขาดความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพ ปัญหาโรคระบาด 

4) ปัญหาด้านการศึกษา  เช่น  การส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5) ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ปัญหาแหล่งน้ าการเกษตรปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาจากแมลง

ศัตรูพืช  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
6) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น ปัญหาอากาศเป็นพิษ จากการเผาถ่าน เผาขยะ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการ

ใช้สารเคม ี
  7)  ปัญหาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
  8)  ปัญหาด้านยาเสพติด อบายมุข  บุหรี่ สุรา  การพนัน หวยเถื่อน 
  9)  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม  ประชาชนยังไม่เข้าใจการให้ความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วม  
  10)  ปัญหาด้านงบประมาณที่จะน ามาพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
   

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค   (SWOT  Analysis) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยใช้เทคนิคการ  SWOT  analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์   

 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
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จุดแข็ง  (Strengths : S) 

 

1. อบต.จรเข้ใหญ่  มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ถึง  43.56 ตร.กม.  แต่มีระบบการคมนาคมท่ีทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 
หมู่บ้าน  สามารถเชื่อมโยงไปยัง หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภออ่ืน ๆ ได้โดยสะดวก 

2. อบต.จรเข้ใหญ่ มีระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาประจ าหมู่บ้าน 

  3. อบต.จรเข้ใหญ่ มีระบบไฟฟูาสาธารณูปการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน  
4. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ  ผู้บริหาร  ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
5. ด้านบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
6. อบต.จรเข้ใหญ่ เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในด้านการผลิตอาหารผลผลิตทางด้านการเกษตรมี

คุณภาพมาตรฐาน สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่หมู่บ้านและชุมชน 
7. มีระบบการชลประทานที่ค่อนข้างครอบคลุมพ้ืนที่  ทั้งต าบล มีคลองสายส าคัญ ได้แก่ คลองสุพรรณ 3 และ

คลองสุพรรณ 4 ท าให้สามารถท าการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ได้ตลอดท้ังปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านาได้ปีละ 
2-3 ครั้ง 

8. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ อบต. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มของตนจนเกิดความก้าวหน้าเข้มแข็งและมั่งคง 

9. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้บริหาร ผู้น าสนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

10. อบต.จรเข้ใหญ่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะด าเนินการตาม
นโยบายและการบริหารงาน 

11. ในพ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้แก่ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนวัด
ศาลาท่าทราย และโรงเรียนวัดล าบัว นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
จรเข้ใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย 

12. ในพ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีศูนย์บริการสาธารณสุขในการดูแลรักษาประชาชนเบื้องต้น คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้ใหญ่  

13. ในพ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ มีศาสนสถานส าหรับส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย วัดจระเข้ใหญ่ วัดล าบัว และวัดศาลาท่าทราย ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทัศนคติต่อชุมชนและสังคมดีขึ้น 

14. อบต.จรเข้ใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของท้องถิ่น ได้แก่ 
ประเพณีงานประจ าปีช่วงเดือนเมษายน วัดล าบัว วัดศาลาท่าทราย และวัดจระเข้ใหญ่ จะมีประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ  และประเพณีถวายเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี  

15. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านสังคมด้านการศึกษา และทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

  16. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ เด็กและสตรี  ได้รับการสงเคราะห์ดูแลตามนโยบายของรัฐ 
 17. ประชาชนและผู้ว่างงานได้รับการฝึกอาชีพให้มีความรู้และทักษะฝีมือท่ีได้มาตรฐานจนเป็นแรงงานอาชีพที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นที่ยอมรับ 
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18. ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
19. พ้ืนที่ อบต.จรเข้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติเหมาะ

ส าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการปศุสัตว์ 
20. คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การปศุสัตว์ การ

อุปโภค-บริโภค ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อน 
21. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยังไม่มีปริมาณฝุุนละออง ก๊าซ หมอกควัน เขม่ามากเกินไป 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และพืช ตลอดจนทรัพย์สิน 
22. ด้านบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น าสนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย

การพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อน  (Wesknesses : W)  
 

1. ถึงแม้  อบต.จรเข้ใหญ่  จะมีระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่  แต่ถนนภายในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ยังไม่เป็นถนนแบบมาตรฐาน  การเดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวก  ล่าช้า มีฝุุนละออง 

  2. ระบบประปาหมู่บ้านและระบบไฟฟูา  ยังไม่สามารถขยายเขตให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 3. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีมากและส่วนใหญ่มักเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อบต.
จรเข้ใหญ่  มีงบประมาณจ ากัดไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกโครงการท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้า 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง 
และการปศุสัตว์ ตลอดจนขาดการวางแผนด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท าให้ขาดอ านาจในการ
ต่อรองและการแข่งขัน ราคาผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

5. มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินความจ าเป็นและเหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท าให้ต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรสูง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  

6. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและปัญหาสุขอนามัย รวมทั้งขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันโรคระบาดต่าง ๆ ท าให้ยากแก่การปูองกัน ตลอดจนขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

7. ในพื้นที่ อบต.จรเข้ใหญ่ ยังไม่มี สวนสาธารณะสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สถานที่นันทนาการและสถานที่ออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

8. ไม่มีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนที่ชัดเจน เช่น ห้องสมุดชุมชนการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัย เป็นต้น 

  9. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้าส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 10. ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตร่วมกัน เช่น ไม่มีวินัยจราจร ขาดจิตส านึกรับผิดชอบ      
ก่อความเดือดร้อนและความไม่สงบในสังคม 

11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมีอยู่ เช่น ปัญหาอาชญากรรมการลักขโมย การโจรกรรม 
การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

12. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยเอดส์  ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจากบุตรหลาน/ครอบครัว    
ท าให้ด ารงชีวิตด้วยความยากล าบาก 

13. แนวโน้มคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมเนื่องจากมลพิษทางน้ าที่เกิดจากการระบายของเสีย ทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และชุมชน จนเกินศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติ 
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14. แนวโน้มทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษาจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน การใช้ดินไม่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ด้วยระบบความเค็มต่ าในพ้ืนที่น้ าจืด 

15. ผักตบชวาเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและ
ระบบนิเวศ กีดขวางการไหลของน้ า ขัดขวางการสัญจรทางน้ าของประชาชนท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการก าจัดปี
ละจ านวนมาก เป็นประจ าทุกปี 

16. การเผาตอซังข้าวในที่โล่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ท าลายอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินท าลาย
โครงสร้างดิน ท าลายแมลงควบคุมศัตรูพืชและจุลินทรีย์ เขม่าควันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

 

โอกาส  ( Opportunities : O) 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 , พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. พ.ศ.2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ   

2. รัฐบาล  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. อบต.จรเข้ใหญ่ มีศักยภาพด้านการเกษตร มีการส่งเสริมการลงทุนจากภายนอก เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 

4. อบต.จรเข้ใหญ่ มีพ้ืนที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้ดี  

5. นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมเข้มแข็ง คนในชาติอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

6. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่และพร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมของประชาชน 

7. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ อบต. สามารถดูแลด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 

8. อ าเภอบางปลาม้ามีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

9. นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง 

  10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให้การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
 11. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ อบต. สามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

12. กรมควบคุมมลพิษได้เข้ามาเฝูาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อให้การใช้น้ าเอื้อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และการอนุรักษ์สัตว์น้ า 

13. ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างส านึกและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน 
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อุปสรรค (Threats : T) 
 

1. ในพ้ืนที่มักประสบปัญหาน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานเป็นประจ าเกือบทุกปี ภายหลังน้ าลดจะพบกับ
ปัญหาสภาพผิวจราจรช ารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นปัญหาที่ตามมา ท าให้การสัญจรระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ล่าช้า และอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

2. ถนนภายในหมู่บ้านมักมีข้อจ ากัด ด้านพ้ืนที่ ไม่สามารถขยายให้มีความกว้างให้ได้มาตรฐานท าให้ยากแก่
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

3. อบต.จรเข้ใหญ่ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มักประสบปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตรในฤดูฝนเป็น
ระยะเวลายาวนานหลายเดือน เป็นประจ าเกือบทุกปี สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

4. เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง การประมง และจากการระบาดของ
ศัตรูพืช 

5. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอินเตอร์เน็ต ทีวี จากสื่อต่างประเทศ ตลอดจน
ค่านิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยม ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน 

  6. ปัญหาค่าครองชีพสูง มีผลให้คุณภาพชีวิตต่ า การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ค่อนข้างล าบาก 
 7. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาด้านชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

8. ปรากฏการณ์เอลนิลโยท าให้ภาวะโลกเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นสร้างความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 

  9. ปัญหาด้านการทิ้งขยะ  
  10. ขาดการวางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 11. ประชาชนขาดความร่วมมือและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ในพ้ืนที่ยังไม่มีองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ขาดการร่วมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
  

    การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจรเข้ใหญ่  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   
 

  การวิเคราะห์ศักยภาพ  
 

  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรปลูกข้าว ร้อยละ  60 รายได้ส่วนมากมา

จากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 10  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 10 
อาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 5  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี มีอาชีพและรายได้ และที่ไม่มีรายได้จะเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและมีรายได้ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้จากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่เท่ากัน ร้อยละ  ๗0  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการท าเกษตรบางส่วนในที่มีน้ าท่วมขังเป็น
ประจ า บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตร การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก และส่งผลกระทบ 
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กับสภาวะแวดล้อม  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบล   ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  
แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และความรู้ด้านการตลาด และยังขาดหน่วยงานที่จัดหาด้านการตลาดแบบยั่งยืน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 

 ด้านที่อยู่อาศัย 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ  มีจ านวน ครัวเรือน   
ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจด าเนินโครงการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลก็จะด าเนินการให้ได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังไม่ถูกสุขลักษณะ
ในชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟูา ทุกครัวเรือน  

 

     ด้านแรงงาน 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในวัยใช้แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี ส่วนใหญ่ ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่มีการจ้างแรงงานน้อย เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและบางส่วนท า
การเกษตรก็ท าภายในครอบครัว ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 

 

    ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากร
ในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค  งานประเพณี  เป็นต้น 

 

    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ท าลูกระนาดกั้น ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก 
ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
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แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

  

     ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรบางปลาม้าได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด และยั งมีผู้ค้าอีก
ด้วย แต่ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับต าบลอ่ืน ๆ  เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรม ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ และต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 

   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการศึกษา 
 

   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
อยู่เสมอ 
 

   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านผังเมือง 
 

๑)มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนลงหินคลุก/ลูกรัง เปูาหมาย
คือต้องการให้ถนนทุกสายขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางให้ได้ร้อยละ 
๑๐๐  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ และงบประมาณมีไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็เสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกัน และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง 
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั้งหมดพ้ืนที่  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และไฟฟูาในต าบลส่วนใหญ่ยังเป็นไฟฟูาชนิด 2 เฟส ซึ่งปริมาณไฟฟูาไม่
เพียงพอ จึงต้องการให้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบ 3 เฟส ทั้งต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
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  ๓)  การประปา  ประปาเป็นของทั้ง 9 หมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้
บริหารงานประปา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันทั้ง 9 หมู่บ้าน ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า การแก้ปัญหาคือ ทางหมู่บ้านจะหาช่างเพ่ือมาเปุากรองน้ า 
และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะด าเนินการล้างกรองบ่อยขึ้น และทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น า
โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
 

  ในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยีเกือบทุกครัวเรือน เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง เช่น การติดต่อสื่อสาร การค้าขาย การเรียนการสอน การท างาน ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ลดจ านวน
บุคลากร เพิ่มความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา แต่ในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันก้มีผลเสีย เช่น สิ้นเปลือง
ทรัพยากร เปลี่ยนสังคมชาวบ้านให้กลายเป็นวัตถุนิยม ท าให้เกิดการว่างงาน ถ้า ใช้  Social Network มากจนเกิดไป 
เกิดช่องว่างในครอบครัว สังคม ท าให้ผู้ใช้มีโลกส่วนตัวของตนเอง 

  

   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนในหน้าน้ าจะเกิดน้ าท่วมขังตามฤดูกาล ในหน้าแล้ง
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ จึงไดป้ระชาสัมพันธ์ตามนโยบายให้ลดการท า
นาในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  มีโครงการรณรงค์
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน  ฯลฯ   
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    ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  
ด้าน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑.โครง 
สร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่ง
น้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตพื้นที่ต าบล 
จรเข้ใหญ ่

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียง น้ ามีคุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่าง
ทางและที่สาธารณะ
ยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุม
พื้นที่ได้ทั้งหมด 
 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบลจรเข้ใหญ ่

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความร าคาญ 
 

- ล าราง/ท่อระบาย
น้ า 

- พื้นที่ในเขตพื้นที่ต าบล
จรเข้ใหญ่  

- มีล ารางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาที่มมีาตราฐาน
เพิ่มมากข้ึนและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไมส่ามารถ
ด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่
เป็นที่สาธารณะ และ
งบประมาณจ ากัด   
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้ด าเนินการ 
(ถนนท่ีเป็นลาดยาง และ 
คอนกรีต ปลอดฝุุน) 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการสัญจรไป
มา หน่วยงานอ่ืนให้การสนับสนุน
งบประมาณ 
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๒. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - นอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ตัวไมไ่ด้อยู่ใน
พื้นที่) และในพื้นที่ต าบล 

ในพื้นที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  
โรคระบาด  โรคตดิต่อ แต่ยังไม่รุนแรง 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวย 

ทั้งในพื้นทีแ่ละนอกพ้ืนท่ี เข้ามาอาจ
แพร่ระบาด สามารถจ ากดัวงจรการ
แพร่ระบาดได ้

 ๓) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

-ด้านสาธารณสุข - ในเขตพื้นที่ต าบลจรเข้
ใหญ่ 

- ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่
 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อนเรื่อง
ที่อยู่อาศัย 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มัง่คง
แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดการครอบครองพื้นที่
สาธารณะ  
  

- ประชากร - พื้นที่ในเขตชลประทาน
ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลจรเข้
ใหญ่ 

- ควบคุมการก้อสร้างอาคารบ้านเรือน
การพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่
เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-น้ าท่ียังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้คณุภาพ 
มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- ประชาชนมีน้ าส าหรับบรโิภคที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่เพียงพอ 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน /ใช้สื่อ
ออนไลน์ผดิประเภท   
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง   
เด็กนักเรยีนได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน 
บุคลากรทางการศึกษามีเทคนิคการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ /พ่อแม่ 
ผู้ปกครองมีความใส่ใจต่อลูกหลานได้
มากขึ้น 
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 ๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต
พื้นที่ต าบลจรเข้ใหญ่   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับการดูแลทีด่ี
อย่างทั่วถึง 

     
๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขตต าบล
จรเข้ใหญ ่

- ผู้พิการไดร้ับความช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สารเสพตดิ และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตพื้นที่ต าบลจรเข้ใหญ ่

- เยาวชนและวัยรุ่นไดร้ับค าแนะน า 
การสอนและมีอนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวนมาก 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ่ ที่อายุ 
๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึงทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่และเลิกดืม่สุรา 
ได้เพิ่มมากขึ้น 

๓. ด้าน
การ
วางแผน 
การ
ส่งเสริม
การลงทุน 
พาณิชย 
กรรมและ
การ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- ประชาชนสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- มีแหล่งเงินทุน ช่องทาง ในการท า
กิจการและประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย 
กรรม 

- ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า เปิดกว้างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
จ านวนมากจึงท าใหร้าคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ 

การวางแผน
การตลาด 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- ผลผลิตมคีุณภาพ และสามารถตอ่รอง
ราคาใหม้รีาคาสูงขึ้นได ้
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 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จ านวน ๙ 
ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน
รายได ้

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว - ในเขตพื้นที่ต าบลจรเข้
ใหญ่ 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ่และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๔. ด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน
และการ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง มลีูกคั่น เพื่อลด
ความเร็ว ลดอุบัตเิหตุที่อาจเกดิขึน้ 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ทรัพย์สินของประชาชน
และส่วนราชการ 
 
 
 
 
  

- มีการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

๕. ด้าน
การ
บริหาร
จัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวด 
ล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้
 
 
 
 
 
 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตต าบลจรเข้
ใหญ่ 

- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่งอื่นเพิ่ม   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  
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๖. ด้าน
ศิลปะ  
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลจรเข้ใหญ ่

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนท่ี 3 
 

 
        

 

(1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสังเคราะห ์

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
 

 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านแหล่งน้ า 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 
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าร
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รส
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
ด้านชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 
 
 

 

 
6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการด าเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการเกษตร 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ต า

บล
จร

เข
้ให

ญ่ 



ส่วนท่ี 3 
 

 

(1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสังเคราะห ์

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
 

 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านแหล่งน้ า 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
ด้านชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 
 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการเกษตร 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 
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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)

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑๐           732,200 ๑๐           732,200 ๑๐           732,200 ๑๐           732,200 ๑๐           732,200 ๕๐         3,661,000

2.1 แผนงานการศึกษา ๒๑        3,699,800 ๒๑        3,763,100 ๒๒        3,796,100 ๒๐        3,666,800 ๒๑        3,699,800 ๑๐๕       18,625,600

2.2 แผนงานสาธารณสุข ๖           442,000 ๖           442,000 ๖           442,000 ๖           442,000 ๖           442,000 ๓๐         2,210,000

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑             20,000 ๑             20,000 ๑             20,000 ๑             20,000 ๑             20,000 ๕            100,000

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๑             80,000 ๑             80,000 ๑             80,000 ๑             80,000 ๑             80,000 ๕            400,000

2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๕           223,000 ๕           223,000 ๕           223,000 ๕           223,000 ๕           223,000 ๒๕         1,115,000

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๔           616,000 ๑๔           616,000 ๑๔           616,000 ๑๔           616,000 ๑๔           616,000 ๗๐         3,080,000

4.1 แผนงานงบกลาง ๔      10,528,000 ๔      10,588,000 ๔      10,688,000 ๔      10,788,000 ๔      10,888,000 ๒๐       53,480,000

๖๒     16,341,000 ๖๒     16,464,300 ๖๓     16,597,300 ๖๑     16,568,000 ๖๒     16,701,000 ๓๑๐      82,671,600

2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๒ 60,000            2      60,000            ๒ 60,000            ๒ 60,000            2      60,000            ๑๐ 300,000           

๒ 60,000           2      60,000           ๒ 60,000           ๒ 60,000           2      60,000           ๑๐ 300,000          

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

รวม

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01 
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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)

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ 27,000            2      83,000            ๑ 150,000          ๔ 350,000          3      260,000          ๑๑ 870,000           

๑ 27,000           2      83,000           ๑ 150,000         ๔ 350,000         3      260,000         ๑๑ 870,000          

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙           545,000 ๙           545,000 ๙           545,000 ๙           545,000 ๙           545,000 ๔๕         2,725,000

2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ๑               5,000 ๑               5,000 ๑               5,000 ๑               5,000 ๑               5,000 ๕              25,000

๑๐          550,000 ๑๐          550,000 ๑๐          550,000 ๑๐          550,000 ๑๐          550,000 ๕๐        2,750,000

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๕ 375,000          5      375,000          ๕ 375,000          ๕ 375,000          ๕ 375,000          ๒๕ 1,875,000        

3.2 แผนงานการเกษตร ๕           403,000 ๕           403,000 ๕           403,000 ๕           403,000 ๕           403,000 ๒๕         2,015,000

๑๐ 778,000         10    778,000         ๑๐ 778,000         ๑๐ 778,000         ๑๐ 778,000         ๕๐ 3,890,000       

85   17,756,000 86   17,935,300 86   18,135,300 87   18,306,000 87   18,349,000 431     90,481,600  

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

รวม

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

รวมทัง้สิน้

รวม

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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๘๖      18,856,000 ๘๔      18,975,300 ๘๗      19,075,300 ๘๕      19,146,000 ๘๘      19,089,000 ๔๓๐       95,141,600

๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๒๑๐  P 

๗ 6,373,600       ๗ 6,373,600       ๔ 5,400,000       ๔ 5,400,000       ๔ 5,400,000       ๒๖ 28,947,200      

๑๗ 94,889,000     ๑๗ 94,889,000     ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๔     189,778,000

14    2,926,100       15    2,945,100       14    2,926,100       12    2,910,100       13    2,932,100       ๖๘ 14,639,500      

๑๖๖ 123,044,700  165  123,183,000  147  27,401,400    143  27,456,100    147  27,421,100    768      328,506,300   

รวม

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับบญัชีครุภณัฑ์

รวมทั้งสิ้น

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รวม

รวม

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

รวม

รวม

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกันและบรรเทาความ
เดือดร๎อนของประชาชนผ๎ูประสบภยั
สาธารณะรวมทั้งการสงเคราะห ์ 
ผ๎ูประสบภยั

เพื่อเตรียมการปอูงกัน
และบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนผ๎ูประสบภยั
และการชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภยั

ประชาชนผ๎ูประสบภยัทั้ง  9 
หมูํบา๎น

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ประชาชน
ผ๎ูประสบภัย
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

การปอูงกันและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนรวมทั้ง
การสงเคราะห์
ชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภยัเปน็ไป
อยํางมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ปอูงกันและลด
อุบติัเหตุบนทอ๎งถนนในเทศกาล 
ตําง ๆ

เพื่อรณรงค์ปอูงกัน
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปี
ใหมํ /เทศกาลสงกรานต์

ถนนภายในหมูํบา๎นทั้ง  9 หมูํบา๎น
และถนนสายหลัก ในพื้นที่ต าบล

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ประชาชน
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

อุบติัเหตุทางถนน
ลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมความร๎ู 
ซักซ๎อมแผนปอูงกันและบรรเทา   
สาธารณภยั

เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการบรรเทาความ
เดือดร๎อนจาก
สาธารณภยัตํางๆ อาท ิ
การสํงเสริมความร๎ู 
การซักซ๎อมแผนด๎าน
อัคคีภยั อุทกภยั วาตภยั

ประชาชนได๎รับผลประโยชน์ทั้ง 9 
หมูํบา๎น/เด็กนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชน
/เยาวชน
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

เปน็การปอูงกัน 
และบรรเทาความ
เดือดร๎อน ใหก๎ับ
ประชาชน
ผ๎ูประสบภยั/เด็ก
นักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการบรรเทาความ
เดือดร๎อนสาธารณภยั
ตําง ๆ และจัดซ้ือ
เคร่ืองแบบใหก๎ับ อปพร.

ประชาชนได๎รับผลประโยชน์ทั้ง 9 
หมูํบา๎น

200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     อบรมหรือ
ทบทวน
ปลีะ 1 
คร้ัง

เปน็การปอูงกัน 
และบรรเทาความ
เดือดร๎อนใหก๎ับ
ประชาชน 
ผ๎ูประสบภยัได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
สมาชิก อปพร.

ส านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ 2 ข๎างทาง
เพื่อลดอุบติัเหตุบนทอ๎งถนน

เพื่อปอูงกันและลด
อุบติัเหตุบนทอ๎งถนน

ถนนสายหลักในพื้นที่ต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนนใน
พื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

อุบติัเหตุทางถนน
ลดลง

ส านักปลัด

6 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

เพื่อปอูงกันและลด
อุบติัเหตุบนทอ๎งถนน
บริเวณจุดเส่ียง/
ทางแยก/ทางรํวม

ด าเนินการติดต้ังปาูยสัญญาณไฟ
กระพริบ ปาูยเตือน ตีเส๎นชะลอ
ความเร็ว ทางม๎าลาย ในพื้นที่
ต าบลจรเข๎ใหญํ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จุดเส่ียง
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

ลดการเกิด
อุบติัเหตุทางถนน
และลด
การสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ าองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิน่
หลักสูตรทบทวน

เพื่อทบทวนเสริมสร๎าง
ศักยภาพและความ
เข๎มแข็ง ใหม๎ีบคุลากร
ที่สามารถปฏบิติัหน๎าที่
ชํวยเหลือเจ๎าพนักงาน
ในการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมจิตอาสา
ภยัพบิติั หลักสูตรทบทวน
จ านวน 50 คน

286,200 286,200 286,200 286,200 286,200 จ านวน  
1 รํุน

ผ๎ูเข๎ารับการอบรม
สามารถปฏบิติั
หน๎าที่ชํวยเหลือ
เจ๎าพนักงานในการ
ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั

ส านักปลัด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนเพื่อ
ปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปใีหมํ/สงกรานต์

เพื่อเปน็การเฝูาระวัง
ปอูงกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลตตํางๆ 
และใหบ๎ริการสอบถาม
เส๎นทาง รายงานเหตุ
ดํวนอุบติัเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปใีหมํ/
สงกรานต์

การใหบ๎ริการสอบถามเส๎นทาง 
รายงานเหตุดํวนอุบติัเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปใีหมํ/สงกรานต์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จดักจิกรรม 
2 คร้ัง

ประชาชนได๎รับ
การบริการสอบถาม
เส๎นทางและจุดพกั
รถในชํวงเทศกาล

ส านักปลัด

9 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏบิติัการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.            
อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพศูนย์ปฏบิติัการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
ที่เปน็เจ๎าภาพหลักใน
อ.บางปลาม๎า

อปท.ที่เปน็เจ๎าภาพหลักใน 
อ.บางปลาม๎า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
1 แหงํ

มีศูนย์ปฏบิติัการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท .อ.บางปลาม๎า 
มีศูนย์เผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสาร 
รวบรวมข๎อมูล
ปญัหาความต๎องการ
ระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ตํางๆ

ส านักปลัด

รวม 9 โครงการ - - 682,200     682,200     682,200     682,200     682,200     - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.1.1 การเทดิทนูสถาบนัของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปกปอูงสถาบนัส าคัญของชาติและ
งานรัฐพธิีตํางๆ

เพื่อเปน็การเทดิทลู
สถาบนัของชาติ 
งานรัฐพธิีตํางๆ 
ที่เกีย่วข๎องกับพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์

ข๎าราชการ พนักงาน ผ๎ูน าชุมชน 
พอํค๎าประชาชนในพื้นที่ต าบล
จรเข๎ใหญํ

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรม

ข๎าราชการ พนักงาน
ผ๎ูน าชุมชน พอํค๎า
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลจรเข๎ใหญํมี 
จิตส านึกในสถาบนั
ชาติและสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหง่ชาติ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ ได๎รับ
อาหารกลางวันครบ 
5 หมูํ มีโภชนาการที่ดี
และเหมาะสม

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบล    
จรเข๎ใหญํ ทั้ง 2 แหงํ

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ศพด. 2 
แหงํ

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบลจรเข๎ใหญํ
ทั้ง 2 แหงํ ได๎รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ๎วน และมี
โภชนาการที่
เหมาะสม

กอง
การศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่

เพื่อใหเ๎ด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นที่ อบต.
จรเข๎ใหญํ ได๎รับอาหาร
กลางวันครบ 5 หมูํ 
มีโภชนาการที่ดีและ
เหมาะสม

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตพื้นที่ อบต.จรเข๎ใหญํ ทั้ง 4 แหงํ

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่ อบต.
จรเข๎ใหญํทั้ง 4 แหงํ
ได๎รับอาหารกลางวัน
ครบถ๎วน

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (รายหวั)

เพื่อเปน็คําใช๎จํายคํา
จัดการเรียนการสอน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 - 5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ ดังนี้
- คําจัดการเรียน
การสอนอัตราคนละ 
1,700บาท/ปี

เด็กปฐมวัย อาย2ุ - 5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
สํวนต าบลจรเข๎ใหญํ ทั้ง 2 แหงํ

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ศพด.2 
แหงํ

เด็กปฐมวัย อายุ 2 
- 5 ปใีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ ได๎รับ
การพฒันาและมี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด๎าน

กอง
การศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

4 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (คําจัดการศึกษา)

เพื่อเปน็คําใช๎จํายใน
การจัดการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 - 5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ ดังนี้      
1. คําหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200 
บาท/ปี
2. คําอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200
บาท/ป ี
3. คําเคร่ืองแบบ
นกัเรียน คนละ 300
บาท/ป ี       
4. คํากิจกรรมพฒันา
ผ๎ูเรียน คนละ 430 
บาท/คน

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ ทั้ง 2 แหงํ

67,800 67,800 67,800 67,800 67,800 ศพด.2 
แหงํ

เด็กปฐมวัย อายุ 
3 - 5 ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบลจรเข๎ใหญํ
ได๎รับการพฒันา
และมีพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ด๎าน

กอง
การศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

ผ๎ูปกครอง
มีความร๎ู
ความ
เข๎าใจ
กิจกรรม
ของศพด.
ร๎อยละ 
80

จัด
กิจกรรม
1 คร้ัง/ปี

6 โครงการครอบครัวสุขสันต์พาลูก
เรียนร๎ูสํูโลกกว๎าง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหผ๎ู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
และพฒันาเด็กปฐมวัย

ผ๎ูปกครองและเด็ก
มีความสัมพนัธ์ที่ดี
ตํอกันและเด็ก
ปฐมวัยเกิดการ
เรียนร๎ูและ
มีพฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด๎าน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น

ศาลาทาํ
ทราย

5 โครงการปฐมนิเทศผ๎ูปกครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหผ๎ู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
และพฒันาเด็กเล็ก

ผ๎ูปกครองมีความร๎ู 
ความเข๎าใจ ในการ
จัดกิจกรรมของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

10,000 - 10,000 - 10,000

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

5,000 - 5,000 - 5,000

8 โครงการศึกษาดูงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหค๎ณะผ๎ูบริหาร 
และบคุลากรทางการ
ศึกษามีความร๎ูในการ
บริหารจัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

คณะผ๎ูบริหาร และบคุลากร
ทางการศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - คณะผ๎ูบริหาร และ
บคุลากรทางการ
ศึกษาได๎รับความร๎ู
ในการบริหารจัดการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มากยิง่ขึน้และ
สามารถน าความร๎ู
ที่ได๎ไปใช๎ในการ
พฒันาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น

ศาลาทาํ
ทราย

7 โครงการพอํแมํร๎ูไว๎ ใสํใจลูกน๎อย เพื่อใหผ๎ู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
และพฒันาเด็ก

ผ๎ูปกครอง
รํวม
กิจกรรม
ร๎อยละ 
70

ผ๎ูปกครองร๎ูจักวิธี
สํงเสริมพฒันาการ
ของเด็กปฐมวัยใน
ด๎านตําง ๆ
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

เพื่อใหน๎ักเรียนเข๎าใจถึง
โทษภยัของยาเสพติด
และไมํเข๎าไปยุงํ
เกีย่วกับยาเสพติด
ทกุชนิด

นักเรียนมีความร๎ูเกีย่วกับเร่ืองพษิภยั
 / โทษของยาเสพติด และไมํเข๎าไป
ยุงํเกีย่วกับยาเสพติด โรงเรียนวัด
จระเข๎ใหญํ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - นักเรียนมีความร๎ู
เกีย่วกับเร่ืองพษิภยั
 /โทษของ
ยาเสพติดและ
ไมํเข๎าไปยุงํเกีย่วกับ
ยาเสพติด

กอง
การศึกษา

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

10,000 P 10,000 P 10,000

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P

11 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
คุณภาพดี มีมาตรฐานเด็กพฒันาการ
สมวัย

เพื่อพฒันาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใหเ๎ปน็ไปตาม
มาตรฐานสถานพฒันา
เด็กปฐมวัยแหงํชาติ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ 3,000 - 3,000 - 3,000 ศูนย์
พฒันา
เด็กเล็ก
ผํานการ
การ
ประเมิน
มาตรฐาน
ร๎อยละ 
90

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ผํานการประเมิน
มาตรฐานในระดับ
คะแนน 90 ขึน้ไป

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

10 โครงการแหลํงเรียนร๎ูนอกหอ๎งเรียน สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการที่ดีใน
ทกุด๎าน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

เด็ก
ปฐมวัย
มีความ
สนใจใน
แหลํง
เรียนร๎ู
ร๎อยละ 
80
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12 โครงการสํงเสริมการเรียนร๎ู 
หอ๎งสมุดต าบล Internet ต าบล

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก 
เยาวชนและประชาชน
มีความร๎ูทนัตํอขําวสาร
และเหตุการณ์ใน
ปจัจุบนั

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได๎รับ
ความร๎ูทนัตํอ
ขําวสารและ
เหตุการณ์ในปจัจุบนั

กอง
การศึกษา

13 โครงการอนุบาลวิถีพทุธศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อสํงเสริมและ
พฒันาการเรียนร๎ูด๎าน
พระพทุธศาสนาของ
เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็ก
ปฐมวัย
รํวม
กิจกรรม
ตาม
แนวทาง
ศาสนา
พทุธได๎
ถูกต๎อง
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนร๎ูและรํวมท า
กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนาได๎
อยํางถูกต๎อง

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

5,000 P 5,000 P 5,000

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P

14 โครงการเด็กปฐมวัยรํวมใจอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ปฐมวัยมีจิตส านึกที่ดี
ในการชํวยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม

เด็ก
ปฐมวัยมี
จิตส านึก
รักส่ิง
แวดล๎อม 
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดล๎อม 
ร๎อยละ 80

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

5,000 P 5,000 P 5,000

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P

16 โครงการลานภมูิปญัญาทอ๎งถิน่ เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ู
และอนุรักษภ์มูิปญัญา
ทอ๎งถิน่ที่ดีงาม

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

         7,000          7,000          7,000          7,000          7,000 เด็กได๎
เรียนร๎ู
ภมูิ
ปญัญา
ทอ๎งถิน่
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยได๎
เรียนร๎ูและอนุรักษ์
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่ที่
ดีงาม

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

15 โครงการฝึกวินัยจราจร คาดเข็มขัด
นิรภยั ใสํหมวกกันน็อคปอูงกัน
อุบติัภยัจากการใช๎รถใช๎ถนน

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ปฐมวัยร๎ูจักระมัดระวัง
ตน และปอูงกันตนเอง
จากอุบติัเหตุ

เด็กปฐมวัยร๎ูจักการ
ปอูงกันตนเองจาก
อุบติัเหตุ ร๎อยละ 90

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.

บา๎นศาลา
ทาํทราย

เด็กร๎ูจัก
ปอูงกัน
ตนเอง
จาก
อุบติัเหตุ 
ร๎อยละ 
90
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17 โครงการสํงเสริมการเรียน
ร๎ูเด็กปฐมวัยทอ๎งถิน่ไทย
ผํานการเลํน

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ปฐมวัยในทอ๎งถิน่มี
พฒันาการที่สมบรูณ์
ครบทั้ง 4 ด๎านได๎แกํ 
รํางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปญัญาเกิดการ
มีสํวนรํวมกับทกุภาค
สํวนภายในทอ๎งถิน่และ
เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัยมี
ทศันคติที่ดีตํอการมา
เรียนและเรียนร๎ู
อยํางมีความสุข

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

 -        96,300        96,300  -  - เด็ก
ปฐมวัยมี
พฒันาการ
ที่ดีทกุด๎าน
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํมี
พฒันาการด๎าน
รํางกายอารมณ์
สังคมและสติปญัญา
อยูใํนเกณฑ์
เหมาะสมตามวัย 
ร๎อยละ 90 ทกุ
ภาคสํวนเข๎ามามี
สํวนรํวมร๎อยละ 80
เด็กปฐมวัยมี
ทศันคติที่ดีตํอการ
มาเรียนและเรียนร๎ู
อยํางมีความสุข

กอง
การศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
กองชําง

18 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงํชาติ เพื่อสํงเสริมความ
สามารถของเด็ก
ปฐมวัยใหเ๎ด็กกล๎าคิด 
กล๎าท ากล๎าแสดงออก
และสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ได๎เรียนร๎ูการท า
กิจกรรมรํวมกับ
ครอบครัว

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัด
กิจกรรม
1 คร้ัง/ปี

เด็กปฐมวัยมีความ
สามารถ กล๎าคิด 
กล๎าท า กล๎าแสดง 
ออกและได๎เรียนร๎ู
การท ากิจกรรม
รํวมกับครอบครัว

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
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(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลํนพฒันาการ
เด็กใหแ๎กํศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ปฐมวัยมีพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ด๎าน

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 คร้ัง/ปี เด็กปฐมวัยองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ ได๎รับ
การพฒันาและมี
พฒันาการครบ
ทั้ง 4 ด๎าน

กอง
การศึกษา

20 โครงการสํงเสริมเด็ก และเยาวชนที่
มีความสามารถด๎านกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ

เพื่อสํงเสริมและพฒันา
ศักยภาพเด็ก และ
เยาวชนที่มความ
สามารถทางด๎านกีฬา
มุํงสํูความเปน็เลิศใน
ระดับตําง ๆ

เด็ก และเยาวชนที่มีความ สามารถ
ด๎านกีฬาในต าบลจรเข๎ใหญํ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เด็ก และเยาวชนที่
มีความสามารถ
ด๎านกีฬามีศักยภาพ
เพิ่มมากขึน้และได๎
เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาในระดับตําง ๆ

กอง
การศึกษา

21 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเลํน
สนามกลางแจ๎งสํงเสริมพฒันาการ

เพื่อใหเ๎ด็กได๎เรียนร๎ู
มีพฒันาการตําง ๆ

เด็กในต าบลจรเข๎ใหญํ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - เด็กมีพฒันาการ
ที่ดีขึน้

กอง
การศึกษา

22 โครงการหนูน๎อยแก๎มใส ใสํใจสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหเ๎ด็กมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง มีนิสัยรักการ
ออกก าลังกายร๎ูจักการ
เลํนกีฬาชนิดตําง ๆ

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎น
จรเข๎ใหญํ

P 5000 P 5000 P เด็กมี
พฒันาที่ดี
ในทกุด๎าน
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรง มี
พฒันาการสมวัย 
ร๎อยละ 90

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

รวม 22 โครงการ - - 3,699,800  3,763,100  3,796,100  3,666,800  3,699,800  - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปอูงกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก

เพื่อปอูงกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก

หมูํที่ 1 - 9  ต าบลจรเข๎ใหญํ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       จัด
กิจกรรม 
2 คร้ัง

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคไข๎เลือดออก

กอง
สาธารณสุข

2 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดต้ังหนํวยกูช๎ีพ
และชุดปฏบิติัการ
ฉุกเฉิน อบต.จรเข๎ใหญํ 
ประชาชนที่เจ็บปวุย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบติัเหตุได๎รับบริการที่
มีมาตรฐานอยําง
ทนัทวํงท ี
อบต.จรเข๎ใหญํ
สามารถด าเนินงาน
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแกํประชาชน

จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินของ 
อบต.จรเข๎ใหญํ จ านวน ๑ ชุด 
พร๎อมใหบ๎ริการประชาชนตลอด   
๒๔ ชั่วโมง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม 
1 คร้ัง

ประชาชนในพื้นที่ 
สามารถเรียกใช๎
บริการจากชุด
ปฏบิติัการฉุกเฉิน
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎
ตลอด ๒๔ ชม.และ
อัตราการเสียชีวิต
พกิารจากการ
บาดเจ็บและ
เจ็บปวุยฉุกเฉินลดลง

กอง
สาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 คําใช๎จํายส าหรับส ารวจข๎อมูล
จ านวนสัตว์ และขึน้ทะเบยีนจ านวน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา๎ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟาูจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เปน็คําส ารวจข๎อมูล
จ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบยีนสัตว์

สุนัขและแมว ในต าบลจรเข๎ใหญํ 4,000         4,000         4,000         4,000         4,000         จัด
กิจกรรม 
1 คร้ัง

ทราบจ านวนสุนัข
และแมวในพื้นที่

กอง
สาธารณสุข

4 คําใช๎จํายส าหรับขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนัขบา๎ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟาูจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เปน็คําวัคซีนพร๎อม
วัสดุอุปกรณ์ในการฉีด

สุนัขและแมว ในต าบลจรเข๎ใหญํ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัด
กิจกรรม 
1 คร้ัง

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบา๎

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบา๎น
ในการขับเคล่ือน
โครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุขใน
กิจกรรมตําง ๆ

หมูํที่ 1 - 9 ต าบลจรเข๎ใหญํ 180,000     180,000     180,000     180,000     180,000     9 
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
ภาพรํางกายแข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

6 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ

เพื่อสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลจรเข๎ใหญํ

       88,000        88,000        88,000        88,000        88,000 จ านวน 
1 คร้ัง

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการดูแล
สุขภาพอยํางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุข

รวม 6 โครงการ - 442,000     442,000     442,000        442,000     442,000     - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.10ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชือ้เอดส์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สํงเสริมสุขภาพชีวิตผ๎ูพกิาร/
ผ๎ูสูงอาย/ุและสตรี

เพื่อใหผ๎ู๎พกิาร/
ผ๎ูสูงอายุและสตรีเหน็
ความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และสํงเสริมใหม๎ีการ
ดูแลซ่ึงกันและกันใน
กลํุม

กลํุมผ๎ูพกิาร/ผ๎ูสูงอายุและสตรีใน
พื้นที่ต าบลจรเข๎ใหญํ

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จัด
กิจกรรม
ปลีะ 1 
คร้ัง

ผ๎ูพกิาร/ผ๎ูสูงอาย/ุ
สตรีเหน็
ความส าคัญของ
การดูแลซ่ึงกัน     
และกันในกลํุม

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 20,000          20,000          20,000          20,000          20,000          - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.1.1 การเทดิทนูสถาบนัของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก

เปน็การเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลจรเข๎ใหญํ

80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ประชาชน
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

เปน็การเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก

กอง
สาธารณสุข

รวม 1 โครงการ - - 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปอูงกันและแก๎ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อด าเนินการรณรงค์
ปอูงกัน แก๎ไข ปญัหา
ยาเสพติด ในพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ต าบลจรเข๎ใหญํ 
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         จัด
กิจกรรม
ปลีะ
1 คร้ัง

ประชาชนร๎ูถึงโทษ
และพษิภยัของ
ยาเสพติดและ
จะได๎มีการเฝูาระวัง
ลูกหลานใหห๎าํงไกล
ยาเสพติด

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ปอูงกันและแก๎ไข
ปญัหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบรีุ

เพื่ออุดหนุนใหก๎ับที่
ท าการปกครองจังหวัด
สุพรรณบรีุ เพื่อ
ด าเนินการตาม
นโยบายการปอูงกัน
และแก๎ไขปญัหายา
เสพติดของรัฐบาลและ
ตามแนวทาง 
Suphanburi
Model รวมถึงผลการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการ
แก๎ไขปญัหายาเสพติด
ในเขตพื้นที่

เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่ว
ทกุพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบรีุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จังหวัด
สุพรรณบรีุ
จดักจิกรรม

จังหวัดสุพรรณบรีุ
สามารถระดมความ
รํวมมือจากทกุภาค
สํวนเพื่อด าเนินงาน
ปอูงกันและแก๎ไข
ปญัหายาเสพติด
ภายในกรอบแนว
คิดสุพรรณบุรีรํวมใจ
ต๎านภยัยาเสพติด
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 ฝึกอบรมคํายเยาวชนตํอต๎าน        
ยาเสพติดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อต๎องการใหเ๎ด็กและ
เยาวชนร๎ูจักโทษของ
ยาเสพติดไมํติดยาเสพ
ติดร๎ูจักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดอบรมใหค๎วามร๎ูในเร่ืองยาเสพติด
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
แกํเด็ก ม.1 ม.3 โรงเรียน
วัดจระเข๎ใหญํ

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จัดกิจกรรม
ปลีะ 1 
คร้ัง

เด็กและเยาวชนไมํ
ติดยาเสพติด ให ๎
ความส าคัญและ
รํวมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 153,000     153,000     153,000     153,000     153,000     - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.2 ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทกุภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 2.5 สร้างควงามเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการประชุมประชาคม 
และจัดท าแผนพฒันาทอ๎งถิน่

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเกิดการรํวม
คิดรํวมท า อบต. ได๎รับ
ทราบถึงปญัหาความ
ต๎องการของประชาชน
ก าหนดแนวทางในการ
พฒันาทอ๎งถิน่ท าให๎
การบริหารงานด๎วย
ความโปรํงใส

จัดใหม๎ีการประชุมประชาคม ทั้ง 9
หมูํบา๎น/ต าบล ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ๎งถิน่

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวน
โครงการ
ที่ด าเนิน
การใน
แตํละปี

มีแผนพฒันาทอ๎งถิน่
ที่มีประสิทธิภาพ
อบต. สามารถ
ตอบสนองความ
ต๎องการแก๎ไข
ปญัหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนได๎อยําง
ถูกต๎อง

ส านักปลัด

2 โครงการ อบต. พบประชาชน เพื่อใหบ๎ริการ
ประชาชนได๎อยํางทั่วถึง
และสะดวกกับ
ประชาชน

ประชาชนในต าบลจรเข๎ใหญํได๎รับ
บริการจากหนํวยงานรัฐ -
รัฐวิสาหกิจหนํวยงานที่เกีย่วข๎อง
แบบเชิงรุกและสามารถแก๎ไข
ปญัหาได๎ตรงจุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
พอใจกับการ
ใหบ๎ริการ

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูณาการแบบพหภุาคีและจริยธรรม คุณธรรม
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์งดเหล๎าเข๎าพรรษา เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํรํวมรณรงค์
งดเหล๎าเข๎าพรรษา
พฒันาคนบวชใจ
งดเหล๎าเข๎าพรรษา
สํูการเปน็คนต๎นแบบ
และยกระดับสํูการเปน็
ครอบครัวปลอดเหล๎า

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง อบต. 
จรเข๎ใหญํ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - เด็ก เยาวชน
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง
อบต. จรเข๎ใหญํ
รํวมรณรงค์
งดเหล๎าเข๎าพรรษา
พฒันาคนบวชใจ
งดเหล๎าเข๎าพรรษา
สํูการเปน็คนต๎นแบบ
และยกระดับสํูการ
เปน็ครอบครัว
ปลอดเหล๎า

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการสํงเสริมพระพทุธ
ศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบชูาโลก

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
เยาวชน ประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎
ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของ
วันวิสาขบชูาโดย
ปฎบิติัตนเปน็
พทุธศาสนิกชนที่ดี

พระภกิษสุงฆ์ เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก สภาอบต.
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ

         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000  - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎
ตระหนักและเหน็
ความส าคัญ
ของวันวิสาขบชูา

กอง
การศึกษา

3 โครงการสํงเสริมท านุ บ ารุง
พระพทุธศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
และภมูิปญัญาทอ๎งถิน่

เพื่อให ๎เด็กเยาวชน 
และประชาชนได๎ท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั้ง 9 หมูํบา๎นในต าบลจรเข๎ใหญํ

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได๎รํวม
ท านุ บ ารุง
พระพทุธศาสนา
อนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
และภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่

กอง
การศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการแหเํทยีนเข๎าพรรษา เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ในต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงาน
สํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎
อนุรักษสํ์งเสริม
และสืบทอดขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยให๎
ยัง่ยืนถาวรสืบไป

พระภกิษ ุสามเณร เด็ก เยาวชน
ประชาชนในต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก สภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง อบต.จรเข๎ใหญํ

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  - เด็ก เยาวชน
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํได๎
รํวมอนุรักษสํ์งเสริม
และสืบทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลป 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยใหย๎ัง่ยืน
ถาวรสืบไป

กอง
การศึกษา

รวม 4 โครงการ - - 66,000       66,000       66,000       66,000       66,000       - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการแขํงขันเรือยาว
ประเพณีอ าเภอบางปลาม๎าจังหวัด
สุพรรณบรีุ

เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีการแขํงขัน
เรือยาวของอ าเภอบาง
ปลาม๎าใหค๎งอยูตํํอไป 
สร๎างเสริมความสามัคคี
ในหมูํคณะ และ
รํวมมือกันระหวําง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน
และองค์กรปกครอง
สํวนทอ๎งถิน่ พร๎อมทั้ง
สํงเสริมการทอํงเที่ยว
ของอ าเภอบางปลาม๎า
ใหเ๎ปน็ที่ร๎ูจักของคน
ทั่วไป

ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน
ประมาณ 10,000 คน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  - สามารถสร๎าง
จิตส านึกใหก๎ับ
อนุชนรํุนหลังใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
การแขํงเรือยาวให๎
คงอยูแํละเปน็ที่
ร๎ูจักแพรํหลาย
ตลอดไป สร๎าง
เสริมความรักความ
สามัคคีในหมูํคณะ
และความรํวมมือ
กันระหวํางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ - - 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชือ้เอดส์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
สรงน้ าพระและรดน้ าผ๎ูสูงอายุ

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก 
เยาวชน ผ๎ูสูงอายุและ
ประชาชนในต าบล
จรเขใ๎หญํได๎รํวมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและเปน็การ
ฟื้นฟ ูสํงเสริมประเพณี
สงกรานต์ใหย๎ัง่ยืน
ถาวรสืบไป

พระภกิษ ุสามเณรในต าบล
จรเข๎ใหญํ เด็ก เยาวชน ผ๎ูสูงอายุ 
และประชาชนในพื้นที่ต าบล
จรเข๎ใหญํ

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000  - เด็ก เยาวชน ผ๎ูสูงอายุ
และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ
ได๎รํวมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและเปน็
การฟื้นฟ ูสํงเสริม
ประเพณีสงกรานต์
ใหย๎ัง่ยืนถาวรสืบไป

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ - -        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 

73



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.9 เสริมสร้างหมู่บา้นชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสืบสานอนุรักษ์
ขนมไทยโบราณ

เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนร๎ูสึก
รักและหวงแหนภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ขนมไทย
โบราณพร๎อมทั้งอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบทอด
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่ขนม
ไทยโบราณใหค๎งอยูใํน
ชุมชนและพฒันา
คุณภาพชีวิตใหก๎ับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
เกิดความรักและ
ความหวงแหนภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ขนม
ไทยโบราณและได๎
รํวมอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม
สืบทอดภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่ขนมไทย
โบราณใหค๎งอยูใํน
ชุมชนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 

74



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการอนุรักษภ์มูิปญัญาทอ๎งถิน่
ด๎านการจักสาน

เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนร๎ูสึก
รักและหวงแหนภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ด๎านการ
จักสานพร๎อมทั้งอนุรักษ์
และสืบทอดภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่ด๎านการจักสาน
ใหค๎งอยูใํนชุมชนและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ใหก๎ับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
ร๎ูสึกรักและหวงแหน
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่
ด๎านการจักสาน
มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษแ์ละสืบ
ทอดภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่ด๎านการ
จักสานใหค๎งอยูใํน
ชุมชนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

กอง
การศึกษา

3 โครงการครูภมูิปญัญาไทย
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ

เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนร๎ูสึก
รักและหวงแหนภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่พร๎อม
ทั้งอนุรักษแ์ละสืบทอด
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่การ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพให๎
คงอยูใํนชุมชนและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ใหก๎ับเด็กเยาวชน และ
ประชาชน

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน
ร๎ูสึกรักและหวงแหน
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่
การท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษแ์ละสืบ
ทอดภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่การท าปุ๋ย
หมักชีวภาพใหค๎ง
อยูใํนชุมชนและมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

กอง
การศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการอนุรักษภ์มูิปญัญาทอ๎งถิน่
การท าลูกประคบสมุนไพร

เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํอนุรักษ์
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่การ
ท าลูกประคบสมุนไพร
ใหค๎งอยูใํนชุมชน

เด็กเยาวชน และประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํได๎มีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์
ภมูิปญัญาทอ๎งถิน่
การท าลูกประคบ
สมุนไพรใหค๎งอยูํ
ในชุมชน พร๎อมทั้ง
ได๎รับการศึกษา
และพฒันาการ
เรียนร๎ูภมูิปญัญาไทย

กอง
การศึกษา

รวม 4 โครงการ - -        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.5.6 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเปน็เลิศ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก 
เยาวชนประชาชน
ในต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงาน
สํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 
ได๎ใช๎เวลาวํางใหเ๎กิด
ประโยขน์โดยการ
เลํนกีฬา

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง อบต.จรเข๎ใหญํ

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  - เด็ก เยาวชน
ประชาชน
ในต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน
สํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง อบต.
จรเข๎ใหญํ ได๎ใช๎
เวลาวํางใหเ๎กิด
ประโยชน์โดยการ
เลํนกีฬา

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
เยาวชนประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํคณะ
ผ๎ูบริหาร สมาชิก สภา 
อบต. พนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎าง
อบต.จรเข๎ใหญํ รักการ
ออกก าลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีขึน้

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก 
สภา อบต. พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง อบต.จรเข๎ใหญํ

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  - เด็ก เยาวชน
ประชาชน
ในต าบลจรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

รวม 2 โครงการ - -      210,000      210,000      210,000      210,000      210,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมสถาบนัการศึกษาทกุระดับ 

                        สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

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

รวม 1 โครงการ - -      260,000      260,000      260,000      260,000      260,000 - - -

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
รอบอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหม๎ีสภาพ
แวดล๎อมที่สวยงาม
เหมาะสมตํอการ
เรียนร๎ูของเด็ก

ศูนย์
พฒันา
เด็กเล็ก
มีสภาพ
แวดล๎อม
ที่
เหมาะสม
ร๎อยละ 
80

สถานที่มีความ
สวยงามเหมาะสม
ส าหรับจัดการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.1.1 การเทดิทนูสถาบนัของชาติและส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เพื่อเปน็การเฉลิม
พระเกียรติและเปน็การ
เทดิทนูร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกต์ิิพระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวงในรัชกาลที่ 9 
และเพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัย
ได๎แสดงความกตัญญู
ตํอผ๎ูมีพระคุณ

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัด
กิจกรรม
1 คร้ัง

ผ๎ูปกครองและเด็ก
ปฐมวัยได๎มีสํวนรํวม
ในการเฉลิมพระ
เกียรติและเปน็การ
เทดิทนูร าลึกพระ
มหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิพระบรมรา
ชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพนัปี
หลวงในรัชกาลที่ 9
และเด็กปฐมวัยได๎
แสดงความกตัญญู
ตํอผ๎ูมีพระคุณ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

รวม 1 โครงการ - -        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.10ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชือ้เอดส์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 4.1 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ เพื่อใหผ๎ู๎สูงอายุได๎รับ
เงินเพื่อการด ารงชีพเมื่อ
สูงวัย

สงเคราะหผ๎ู์สูงอายุ
ทั้ง 9 หมูํบา๎น

9,040,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9 หมูํบา๎น ผ๎ูสูงอายุมีความ
เปน็อยูทํดีีขึน้

ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อผ๎ูพกิารได๎รับเงิน
เพื่อการด ารงชีพ 
เนื่องจากไมํสามารถ
ประกอบอาชีพได๎

สงเคราะหผ๎ู์พกิารทั้ง
9 หมูํบา๎น

1,448,000 1,548,000 1,648,000 1,748,000 1,848,000 9 หมูํบา๎น ผ๎ูพกิารมีความ
เปน็อยูทํดีีขึน้

ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส์ เพื่อใหผ๎ู๎ปวุยโรคเอดส์
ได๎รับสวัสดิการที่ดีขึน้

สงเคราะหผ๎ู์ปวุยโรคเอดส์ทั้ง 
9  หมูํบา๎น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมูํบา๎น ผ๎ูปวุยโรคเอดส์มี
ความเปน็อยูทํี่ดีขึน้

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ - - 10,518,000   10,578,000   10,678,000   10,778,000   10,878,000   - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 4.1 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทนุแมํของแผํนดิน
เพื่อสวัสดิการชุมชนต าบลจรเข๎ใหญํ

จัดใหม๎ีสวัสดิการตํางๆ
เพื่อใหเ๎กิดประโยชน์
แกํประชาชนในหมูํบา๎น

ประชาชนในต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน 1
 โครงการ

ประชาชนได๎รับ
สวัสดิการที่ดีขึน้

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - -        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.9 เสริมสร้างหมู่บา้นและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       1.1 แผนงานที่ 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํงเสริมความร๎ูฝึกอาชีพ 
และพฒันาคุณภาพชีวิต

เพื่อสร๎างความมั่นคง
และท าใหม๎องเหน็ชํอง
ทางการเข๎าสํูอาชีพใหมํ

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
จรเข๎ใหญํ

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ปลีะ 1
โครงการ

ประชาชนน าความร๎ู
ไปพฒันาและน า
ความร๎ูที่ได๎รับไป
พฒันาอาชีพของ
ตนเองใหม๎ีรายได๎
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการกระบวนการเรียนร๎ู
สํูอาชีพที่ยัง่ยืน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อสนับสนุนและ
สํงเสริมใหป๎ระชาชนมี
อาชีพที่ยัง่ยืน

ทั้ง 9 หมูํบา๎น 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ปลีะ 1
โครงการ

ลดต๎นทนุการผลิต
ใช๎ทรัพยากรอยําง
ค๎ุมคํา

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1 แผนงานที่ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตํอเติมหอ๎งธุรการ เพื่อใหม๎ีสถานที่
ปฏบิติังานด๎านการ
บริหาร และจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ 27,000 - - - - 1 
โครงการ

มีสถานที่ปฏบิติังาน
ด๎านการบริหาร
จัดการ และจัดเก็บ 
เอกสารส าคัญ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

2 โครงการกํอสร๎างร้ัวด๎านหลังบริเวณ
อํางล๎างหน๎าแปรงฟนั

เพื่อปอูงกันทรัพย์สิน
ของทางราชการสูญหาย
และปอูงกันอันตรายที่
อาจเกิดขึน้กับเด็ก
ปฐมวัย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - 53,000 - - - 1 
โครงการ

สถานที่มีความ
ปลอดภยัเหมาะสม
ส าหรับจัดการศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

3 โครงการซํอมแซมมุ๎งลวดหน๎าตําง
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อปอูงกันแมลง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - 30,000 - 30,000 - 1 
โครงการ

เด็กปฐมวัยปลอดภยั
จากแมลงรบกวน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

4 โครงการตํอเติมหลังคาบริเวณ
อํางล๎างจาน ด๎านหลังอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหเ๎กิดความสะอาด
เรียบร๎อย ถูกสุขลักษณะ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - - 150,000 - - 1 
โครงการ

สถานที่มีความ
เหมาะสมถูก
สุขลักษณะและ
มีมาตรฐาน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการติดต้ังลูกกรงเหล็กดัด
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อปอูงกันทรัพย์สิน
สูญหาย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - - - 80,000 ๘๐,๐๐๐ 1 
โครงการ

สถานที่มีความ
ปลอดภยัเหมาะสม
ส าหรับจัดการศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

6 โครงการตํอเติมหอ๎งครัวบริเวณ
ด๎านหลังอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหม๎ีสถานที่
ท าอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและมี
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - - - 90,000 90,000 1 
โครงการ

สถานที่มีความ
เหมาะสมถูก
สุขลักษณะและมี
มาตรฐาน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

7 โครงการกํอสร๎างร้ัวด๎านหน๎า
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

ปอูงกันอันตรายที่จะ
เกิดกับเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - - - 150,000 - 1 
โครงการ

สถานที่มีความ
ปลอดภยัเหมาะสม
ส าหรับจัดการศึกษา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

8 โครงการตํอเติมหอ๎งน้ าส าหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัยมี
หอ๎งน้ าใช๎อยํางเพยีงพอ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ - - - - 90,000 ศพด.1 
แหงํ

เด็กปฐมวัยมีหอ๎งน้ า
ใช๎อยํางเพยีงพอ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ 
  กอง

การศึกษา
กองชําง

รวม 8 โครงการ - -        27,000        83,000      150,000      350,000      260,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์การช าระ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร๎างและ
ภาษปีาูย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได๎ 
ใหป๎ระชาชนเสียภาษี
ภายในก าหนดระยะ
เวลาเพื่อก าหนด
เปาูหมายการจัดเก็บ
รายได๎เพิ่มขึน้ เพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

ประชากรในเขตต.จรเข๎ใหญํและผ๎ู
ที่อยูใํนขํายที่ต๎องช าระภาษใีนเขต
ต าบลจรเข๎ใหญํ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ผ๎ูเสีย
ภาษทีี่ดิน
และส่ิง
ปลูก
สร๎าง
และภาษี
ปาูย 
จ านวน 
2,500 
ราย

สามารถลดการค๎าง
ช าระภาษแีละมี
ลูกหนี้ที่ค๎างช าระ
ภาษนี๎อยลง

กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงภาษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร๎าง

เพื่อใหก๎ารจัดเก็บภาษี
มีระบบที่แนํนอน และ
สามารถตรวจสอบได๎
โดยสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนในเขตต าบลจรเข๎ใหญํ
ทั้ง 9 หมูํบา๎น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผ๎ูเสีย
ภาษทีี่ดิน
และ
ส่ิงปลูก
สร๎างและ
ภาษี
ปาูย 
จ านวน 
2,500 
ราย

องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํมี
รายได๎เพิ่มขึน้ 
มีลูกหนี้ลดลง

กองคลัง

รวม 2 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมสถาบนัการศึกษาทกุระดับ 

                      สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพฒันา
ศักยภาพและการฝึกอบรมสัมนา
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
บคุลากรทางการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - บคุลากรทางการ
ศึกษาองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ สามารถ
น าความร๎ูที่ได๎รับ
มาประยุกต์ใช๎ใน
การท างานได๎

กอง
การศึกษา

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภบิาลแกํผ๎ูบริหาร 
สมาชิก พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ๎างขององค์การ
บริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหผ๎ู๎บริหาร สมาชิก
และพนักงานของ
องค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิน่ มีความร๎ู 
ความเข๎าใจในเร่ืองหลัก
ธรรมาภบิาล คุณธรรม 
จริยธรรม และให๎
ความส าคัญกับการ
ปอูงกันการทจุริต
ประพฤติมิชอบ

ผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่ สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลีะ 
1 คร้ัง

ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมี
ความร๎ู ความเข๎าใจ
หลักธรรมาภบิาล 
คุณธรรม จริยธรรม
และใหค๎วามส าคัญ
กับการปอูงกันการ
ปราบปรามการ
ทจุริตประพฤติมิชอบ

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแกํผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา
ทอ๎งถิน่ พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อปลูกจิตส านึกให ๎
ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา
ทอ๎งถิน่ พนักงานสํวน
ต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาและพนักงานจ๎าง 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
เข๎าใจหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนา และ
น๎อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไป
เปน็แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต

ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภาทอ๎งถิน่ พนักงานสํวน
ต าบล พนักงานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ๎าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
1  รํุน

ผ๎ูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เข๎าใจหลักธรรม
ของพระพทุธศาสนา
และน๎อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปเปน็
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิตสํวนตัว 
และในการปฏบิติั
ราชการ

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพในการ
ปฏบิติัราชการผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่ 
สมาชิกสภาทอ๎งถิน่ พนักงานสํวน
ต าบล พนักงานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูน าชุมชน

เพื่อพฒันาศักยภาพ 
ความร๎ู ความเข๎าใจใน
การด าเนินการบริการ
สาธารณะและเพื่อ
พฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรม การปอูงกัน
และปราบปรามการ
ทจุริตใหแ๎กํผ๎ูบริหาร
ทอ๎งถิน่ สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสํวน
ต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาพนักงานจ๎าง 
และผ๎ูน าชุมชน

ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาทอ๎งถิน่ 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ๎าง และผ๎ูน าชุมชน

250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     จัด
กิจกรรม
ปลีะ
1 คร้ัง

ผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่ 
สมาชิกสภาทอ๎งถิน่
พนักงานสํวนต าบล
พนักงานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจ๎าง
และผ๎ูน าชุมชน มี
ความร๎ูความสามารถ
เข๎าใจระเบยีบ
กฎหมายที่
เกีย่วข๎องกับ อปท.

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

4 คําจ๎างในการประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชน

เพื่อเปน็เคร่ืองมือใน
การประเมินความพงึ
พอใจของประชาชนใน
การใหบ๎ริการของ 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ประเมิน
ปลีะ 1 
คร้ัง

มีการแก๎ไขปญัหา
ใหก๎ับประชาชนได๎
อยํางเต็ม
ประสิทธิภาพ

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 มาตรการสร๎างความโปรํงใสในการ
บริหารงานบคุคล

เพื่อเปน็การแสดง
เจตจ านงในการ
บริหารงานบคุคลตาม
หลักคุณธรรม และ
กฎหมายของผ๎ูบริหาร
ใหป๎รากฎชัดเจนและ
เปน็มาตรการแนวทาง
ปฏบิติัในการท างาน 
การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
การเล่ือนต าแหนํง 
และมอบหมายงาน
อยํางเปน็ธรรม

พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทาง
การศึกษา
พนักงาน
จ๎าง

มาตรการสร๎าง
ความโปรํงใสใน
การบริหารงาน
บคุคล และ
แนวทางการ
ปอูงกันการได๎รับ
ค าส่ังจาก
ผ๎ูบงัคับบญัชาที่ไมํ
เปน็ไปตามระเบยีบ

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพฒันา
ศักยภาพและการฝึกอบรมสัมนา
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
บคุลากรทางการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - บคุลากรทางการ
ศึกษาองค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ สามารถ
น าความร๎ูที่ได๎รับ
มาประยุกต์ใช๎ใน
การท างานได๎

กอง
การศึกษา

รวม 6 โครงการ - - 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.1 การเทดิทนูสถาบนัของชาติและการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์สํงเสริม 
ประชาธิปไตยในชุมชน

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎
แสดงความคิดเหน็
ตามหลักประชาธิปไตย

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎แสดงความ
คิดเหน็ตามหลักประชาธิปไตย

5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         จัด
กิจกรรม
ในพื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

ประชาชนในพื้มี่
ต าบลจรเข๎ใหญํได๎
รับร๎ูข๎อมูลขําวสาร
การเลือกต้ัง และมี
การใช๎สิทธิ ์ใช๎เสียง

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5.1.3 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       1.1 แผนงานที่ 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลด ละเลิก ใช๎ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร

เพื่อใหผ๎ู๎ประกอบ
อาหาร และผ๎ูบริโภค 
ลด ละ เลิกการใช๎โฟม
บรรจุอาหาร

ผ๎ูน าชุมชน  อสม. เยาวชน
ผ๎ูประกอบการอาหารและ
ประชาชนทั่วไป

5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         จัด
กิจกรรม
ปลีะ
1 คร้ัง

ผ๎ูเข๎าอบรมมีการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางเลือก
เพื่อสุขภาพกับการ 
ลด ละ เลิก ใช๎โฟม
บรรจุอาหาร

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการรณรงค์และสํงเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการก าจัดขยะอยํางถูกวิธี

เพื่อใหป๎ระชาชน มี
ความร๎ูเกีย่วกับขยะ
ประเภทตํางๆ 
ตลอดจนทราบถึง
ปญัหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากขยะ

ผ๎ูน าชุมชน เยาวชนประชาชนทั่วไป 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จัด
กิจกรรม
ปลีะ
1 คร้ัง

ประชาชนมีความร๎ู
เกีย่วกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภท
ตํางๆ อยํางถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการก าจัดขยะ เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการก าจัดขยะ

หมูํที่ 1-9 ต าบลจรเข๎ใหญํ      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ขยะใน
พื้นที่
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

ขยะไดรับการ
ก าจัดอยางถูกตอง

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอยํางยัง่ยืน สํูต าบลสะอาด

เพื่อรณรงค ประชา
สัมพนัธใหป๎ระชาชนได๎
มีจิตส านึกในการลด
ปริมาณขยะ

หมูํที่ 1-9 ต าบลจรเข๎ใหญํ        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 จ านวน 1
คร้ัง

ประชาชนสามารถ
ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน

กอง
สาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการเตาเผาขยะไร๎ควัน เพื่ออบรมใหค๎วามร๎ู 
ประชาชนในการจัดท า
เตาเผาขยะไร๎ควัน 
เพื่อลดปริมาณขยะและ
เกิดผลกระทบตํอ
ส่ิงแวดล๎อมน๎อยที่สุด

หมูํที่ 1-9 ต าบลจรเข๎ใหญํ        40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 จ านวน 1
คร้ัง

ประชาชนมีความร๎ู 
ความเข๎าใจในการ
จัดท าเตาเผาขยะ
และสามารถลด
ปริมาณขยะ โดย
ลดผลกระทบตํอ
ส่ิงแวดล๎อมน๎อยที่สุด

กอง
สาธารณสุข

รวม 5 โครงการ - - 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5.1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความสมดุล
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       1.1 แผนงานที่ 3.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ เย็บร๎อย คํอยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง

เพื่อเปน็การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม
และน้ าในล าคลอง 
และเปน็การรักษาภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ใหค๎งอยูํ
สืบตํอไป

ผ๎ูน าชุมชนและประชาชนทั่วไป 3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         จัด
กิจกรรม
ปลีะ
1 คร้ัง

เปน็การรักษา 
คุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมและน้ า
ในล าคลอง และ
เปน็การรักษาภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่
ใหค๎งอยูสืํบตํอไป

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการอาสาสมัครทอ๎งถิน่รักษโ์ลก 
(อถล.) 

สร๎างเครือขํายกับชุมชน
เพื่อใหช๎ุมชนมีบทบาท
และสํงเสริมความร๎ู 
ความเข๎าใจในการ
บริหารจัดการส่ิงปฏกิูล
และมูลฝอยในชุมชน 
รวมถึงการปกปอูงและ
รักษาส่ิงแวดล๎อม

หมูํที่ 1 - 9 ต าบลจรเข๎ใหญํ        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 จ านวน 1
คร้ัง

ชุมชนมีความร๎ู 
ความเข๎าใจ
ในการบริหาจัดการ
ส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย
ในชุมชนและ
ปกปอูงและรักษา
ส่ิงแวดล๎อม

กอง
สาธารณสุข

รวม 2 โครงการ - - 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5.1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความสมดุล
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       1.1 แผนงานที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนน้ ามันเชื้อเพลิงก าจัด
ผักตบชวา

สนันสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานของ
สํวนราชการอืน่ๆ ที่เปน็
ประโยชน์ตํอประชาชน
ในเขตพื้นที่ ในการ
ปอูงกันและแก๎ไขปญัหา
ผักตชวา

หนํวยงานสํวนราชการตําง ๆ ที่
เข๎าปฏบิติังานในเขตพื้นที่ตาม
ร๎องขอ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 9 หมูํบา๎น ปญัหาสาธารณะ
ตํางๆ ในพื้นที่ได๎รับ
การปอูงกัน และ
แก๎ไขอยํางระบบ
และตํอเนื่อง

ส านักปลัด

2 คลองสวยน้ าใส เพื่อพฒันาแหลํงน้ าใน
ชุมชนใหส๎ามารถใช๎
ประโยชน์ได๎และ
ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน
อยํางทั่วถึง

พื้นที่ต าบลจรเข๎ใหญํ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ล าคลอง
ต าบล
จรเข๎ใหญํ

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพื่อใช๎ใน
ครัวเรือนและมีน้ า
เพื่อใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพยีงพอ

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5.1.4 ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       1.1 แผนงานที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธ์พืช

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

ขับเคล่ือนการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

หมูํที่ 1-9 ต าบลจรเข๎ใหญํ        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 จ านวน 1
 คร้ัง

เปน็ฐานข๎อมูล
ทรัพยากรทอ๎งถิน่ 
เพื่อที่จะรักษาและ
อนุรักษท์รัพยากร
ทอ๎งถิน่

กอง
สาธารณสุข

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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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)

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑  P ๑  P ๑  P ๑  P ๑  P ๕  P 

2.1 แผนงานการศึกษา ๒๗  P ๒๗  P ๒๗  P ๒๗  P ๒๗  P ๒๗  P 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕  P ๕  P ๕  P ๕  P ๕  P ๒๕  P 

๓๓  P ๓๓  P ๓๓  P ๓๓  P ๓๓  P ๑๖๕  P 

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

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

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙  P ๙  P ๙  P ๙  P ๙  P ๔๕  P 

๙  P ๙  P ๙  P ๙  P ๙  P ๔๕  P 

- - - - - - - - - - - -
๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๔๒  P ๒๑๐  P 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ

รวมทัง้สิน้

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
รวม

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวม

รวม

๑. การพัฒนาด้านสังคม

รวม

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม 
       1.1 แผนงานที่ 1.2 การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนปฏบิติัการในการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใช๎เปน็กรอบ
แนวทางปฏบิติัของ
หนํวยงาน ต้ังแตํระดับ
ทอ๎งถิน่ถึงระดับจังหวัด
ในการปฏิบัติการปูองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัย 
อยํางบรูณาการ เปน็
ระบบ และมีทศิทาง
เดียวกัน

เพื่อพฒันาขีดความสามารถใน 
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณ
ภัยประกอบ ด๎วยการลดความเส่ียง
จากสาธารณภยั การจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินและเพื่อใหม๎ีความ
เสียหายน๎อยที่สุดเมื่อเกิด
สาธารณภยั

P P P P P จ านวน 1
เลํม

เพื่อเปน็กรอบ
แนวทางปฏบิติัของ
หนํวยงาน

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหง่ชาติ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันากระบวนการคิด
ด๎วยศิลปะ

สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
พฒันาการ
ด๎าน
ความคิด
สร๎างสรรค์
ร๎อยละ
80

เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการที่ดีใน
ทกุด๎าน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

2 โครงการสํงเสริมลักษณะนิสัย
ด๎านดนตรี และนาฏศิลป์

สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็กมี
พฒันาการ
ด๎าน
อารมณ์ 
จิตใจ 
ร๎อยละ
80

เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการที่ดี
ในทกุด๎าน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการตรวจประเมินความสะอาด
และความปลอดภยัในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อควบคุมดูแลความ
สะอาดปลอดภยัให๎
เปน็ไปตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ P P P P P ศูนย์ฯมี
ความ
สะอาด
ร๎อยละ
95

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีความสะอาด
ปลอดภยัเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

4 โครงการเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ สํงเสริมการเรียนร๎ู
ทกัษะภาษาอังกฤษ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็กมี
ทกัษะ
ภาษา
อังกฤษ
พื้นฐาน
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยมีทกัษะ
ภาษาอังกฤษ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

5 โครงการหนูน๎อยวิทยาศาสตร์ สํงเสริมการเรียนร๎ูด๎าน
วิทยาศาสตร์

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็กมี
กระบวน
การคิแบบ
วิทยา
ศาสตร์
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยพฒันา
ทกัษะกระบวน
การคิด ร๎ูจักสังเกต
ทดลอง หาเหตุผล

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

6 โครงการจัดท าส่ือประกอบการสอน สํงเสริมการเรียนร๎ู ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P ครูมีส่ือ
การสอน
ครบทกุ
หนํวยการ
เรียนร๎ู

เด็กปฐมวัยสนใจ
กิจกรรมมากขึน้

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

100



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการจัดท าปาูยนิเทศภายใน
หอ๎งเรียนและอาคารเรียน

สํงเสริมการเรียนร๎ู ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P ครูมีส่ือ
การสอน
ครบทกุ
หนํวยการ
เรียนร๎ู

เด็กปฐมวัยมีแหลํง
เรียนร๎ูมากขึน้

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

8 โครงการจัดมุมประสบการณ์
หมุนเวียน

สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็กได๎
เลํนและ
ท า
กิจกรรม
ในมุม
ประสบ
การณ์
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยได๎ท า
กิจกรรมที่
หลากหลาย

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

9 โครงการพอํครัวแมํครัวตัวน๎อย สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
พฒันาการ
ที่ดีทกุด๎าน
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยได๎
พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิด
และพฒันากล๎ามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญํ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการสํงเสริมลักษณะนิสัย
รักการอําน

สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็กสนใจ
และมี
นิสัยรัก
การอําน
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมีนิสัย
รักการอํานมากขึน้

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

11 โครงการสารสัมพนัธ์ เพื่อใหผ๎ู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
และพฒันาเด็ก

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ 
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P ผ๎ูปกครอง
มีสํวน
รํวมใน
การ
พฒันาเด็ก
ร๎อยละ 
80

ผ๎ูปกครองมีทศันะ
คติที่ดีตํอศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

12 โครงการประชาสัมพนัธ์ข๎อมูลขําวสาร เพื่อใหผ๎ู๎ปกครอง 
ชุมชนตลอดจน
หนํวยงานอืน่ๆ 
ร๎ูจักศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมากขึน้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ P P P P P ผ๎ูปกครอง
ได๎รับ
ข๎อมูล
ขําวสาร
ร๎อยละ 
80

ผ๎ูปกครองชุมชน
รับทราบการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

13 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหก๎ารด าเนินงาน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เปน็ไปตามมาตรฐาน

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎น
จรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P ศูนย์มี
ระบบ
การ
ประกัน
คุณภาพ
ร๎อยละ 
90

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีการด าเนินงาน
เปน็ไปตามมาตรฐาน

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

102



2566 2567 2568 2569 2570
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หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14 โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
 (ปฐมวัย)

เพื่อใหก๎ารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีการ
พฒันาอยํางเหมาะสม
เปน็ไปตามบริบทของ
ทอ๎งถิน่

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎น
จรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P มี
หลักสูตร
ที่ทนั
สมัยและ
มี
คุณภาพ
ร๎อยละ 
90

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีหลักสูตรที่ทนัสมัย
เหมาะสมกับทอ๎งถิน่

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

15 โครงการสํงเสริมการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนร๎ูที่เน๎น
ผ๎ูเรียนเปน็ส าคัญ

เพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย
ใหม๎ีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัยและ
ตามความต๎องการ
ของเด็ก

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P ศูนย์มี
แผนการ
จัดประสบ
การณ์การ
เรียนร๎ู
ครบทกุ
หนํวย
ร๎อยละ 
100

เด็กปฐมวัยเรียนร๎ู
อยํางมีความสุข

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

16 โครงการส ารวจและรับสมัครเด็ก
อนุบาล

เพื่อรับสมัครเด็กเข๎า
เรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P มีเด็กใน
เขตพื้นที่
บริการ
มาสมัคร
เข๎าเรียน
ร๎อยละ 
70

มีเด็กเข๎าเรียนใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ที่ส ารวจ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17 โครงการสํงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหม๎ีการปรับปรุง
พฒันาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนร๎ูใหก๎ับเด็กปฐมวัย
เพื่อใหม๎ีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎น
จรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
พฒันาการ
ทดีี
เหมาะสม
ตามวัย
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยได๎รับ
การชํวยเหลือ 
และมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P

19 โครงการไหว๎สวยเปน็นิจมีจิตอาสา ปลูกฝังลักษณะนิสัย
ด๎านการไหว๎ท าความ
เคารพและการมีจิต
อาสาชํวยเหลือผ๎ูอืน่

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
ลักษณะ
นิสัยที่ดี 
ร๎ูจักการ
ไหว๎และ
มีจิต
อาสา
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมี
ลักษณะนิสัยที่ดี
ร๎ูจักการไหว๎และท า
ความเคารพและมี
จิตอาสา

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

18 โครงการหนูน๎อยรักการออมศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก
ปฐมวัยมีนิสัย
รักการออม

เด็กปฐมวัยมีนิสัย
รักการออม

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

เด็ก
ปฐมวัย
ในศูนย์
พฒันา
เด็กดเล็ก
มีเงินออม
ร๎อยละ 
95
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P

ผ๎ูปกครองและเด็กปฐมวัย
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นศาลา
ทาํทราย

P P P P P

21 โครงการรํวมใจพฒันาวัด เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร
สมาชิก สภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎รํวม
ใจกันพฒันา ท านุ 
บ ารุงพระพทุธศาสนา
ใหม๎ีสภาพแวดล๎อม
บริเวณวัดสะอาด 
สวยงาม 
และนําอยูํ

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สํวนต าบล และพนักงานจ๎าง
อบต.จรเข๎ใหญํ

P P P P P - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิก สภา อบต.
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง
อบต.จรเข๎ใหญํ 
ได๎รํวมใจกันพฒันา 
ท านุ บ ารุงพระพทุธ
ศาสนาใหม๎ี
สภาพแวดล๎อม
บริเวณวัดสะอาด 
สวยงาม และนําอยูํ

กอง
การศึกษา

20 โครงการบณัฑิตน๎อยศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํ

เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัยและ
ผ๎ูปกครองเกิดความ
ภาคภมูิใจใความส าเร็จ
ด๎านการศึกษา

เด็กปฐมวัยและ
ผ๎ูปกครองเกิด
ความภาคภมูิใจใน
ความส าเร็จด๎าน
การศึกษาพร๎อมทั้ง
มีความสัมพนัธ์อันดี
กับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมากขึน้

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

เด็ก
ปฐมวัย
และ
ผ๎ูปกครอง
รํวม
กิจกรรม
ร๎อยละ 
90
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เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P

23 โครงการจัดกิจกรรมไหว๎ครู เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กร๎ูจัก
เคารพครู อาจารย์
ที่ส่ังสอน ร๎ูจักวิธีการ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูตํอผ๎ูมีพระคุณ

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็ก
แสดงออก
ถึงความ
กตัญญู
ตํอผ๎ูมี
พระคุณ
ได๎ร๎อยละ
90

เด็กได๎ร๎ูจักเคารพ
ครูอาจารย์ ร๎ูจัก
แสดงออกถึงความ
กตัญญูตํอผ๎ูมี
พระคุณ

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

24 โครงการสํงเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย

เพื่อดูแลภาวะ
โภชนาการและเฝูา
ระวังน้ าหนักสํวนสูง
ใหก๎ับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํและ
บา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
ภาวะ
โภชนาการ
เปน็ไป
ตาม
เกณฑ์ 
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยมี
น้ าหนักสํวนสูง
ตามเกณฑ์

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

22 โครงการฝึกระเบยีบวินัยการเข๎าแถว เพื่อปลูกฝังระเบยีบ
วินัยใหก๎ับเด็กปฐมวัย

เด็กมี
ระเบยีบ
วินัย
ร๎อยละ 
90

เด็กปฐมวัยมี
ใระเบยีบวินัย 
ร๎ูจักการรอคอย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

25 โครงการหนูน๎อยรักฟนั เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวัย
มีสุขภาพฟนัที่ดี

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็กมี
สุขภาพ
ฟนัที่ดี 
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพฟนัที่ดี

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย

26 โครงการตรวจสุขภาพประจ าวัน เพื่อดูแลและเฝูาระวัง
ปญัหาสุขภาพใหก๎ับเด็ก

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัยมี
สุขภาพดี
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพดี

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.
บา๎น
ศาลา

ทาํทราย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

27 โครงการหนูน๎อยมือสะอาด
ปราศจากโรค

เพื่อเปน็การกระต๎ุน 
และสร๎างความ
ตระหนักใหก๎ับเด็ก
ปฐมวัยได๎มีความร๎ู
เกีย่วกับการล๎างมือ 
7 ขัน้ตอน ที่ถูกวิธี 
เพื่อลดการแพรํ
กระจายเชื้อโรค
ที่ติดตํอในระบบ
ทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดิน
หายใจ ปลูกฝังใหเ๎ด็ก
มีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด 

เด็กปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํ

P P P P P เด็กร๎ูจัก
การล๎าง
มือที่ถูก
วิธีร๎อย
ละ 90

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง
และล๎างมือ
ได๎อยํางถูกวิธี 
ร๎อยละ 90

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ

รวม 27 โครงการ - - - - - - - - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.5.7 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกายของประชาชน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแอโรบคิเพื่อสุขภาพ เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชน
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํคณะ
ผ๎ูบริหารสมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎าง
อบต.จรเข๎ใหญํได๎ออก
ก าลังกายและร๎ูจักใช๎
เวลาวํางใหเ๎ปน็
ประโยชน์เปน็การ
เสริมสร๎างสุขภาพ
พลานามัยใหดี๎

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิก สภา อบต. พนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ

P P P P P - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิก สภา อบต.
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 
ได๎ออกก าลังกาย
และได๎ใช๎เวลาวําง
ใหเ๎ปน็ประโยชน์ มี
สุขภาพพลานามัย
สมบรูณ์และ
แข็งแรงขึน้

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ - - - - - - - - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูณาการแบบพหภุาคีและจริยธรรม คุณธรรม
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
       1.1 แผนงานที่ 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเข๎าวัดปฏบิติัธรรม เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํคณะผ๎ูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ ได๎
ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของ
พระพทุธศาสนา

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สํวนต าบล และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ

P P P P P - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ 
คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 
เกิดความตระหนัก
และเหน็ความ
ส าคัญของ
พระพทุธศาสนา

กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการลานบญุลานปญัญา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแกํเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใน
ต าบลจรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ

P P P P P - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ
คณะผ๎ูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

กอง
การศึกษา

3 โครงการอนุบาลสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

สํงเสริมการเรียนร๎ู เด็กปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา๎นจรเข๎ใหญํและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา๎นศาลาทาํทราย

P P P P P เด็ก
ปฐมวัย
ร๎ูจัก
วัฒนธรรม
ประเพณี
ไทย 
ร๎อยละ 
80

เด็กปฐมวัยได๎
เรียนร๎ูวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

ศพด.
บา๎น

จรเข๎ใหญํ
ศพด.

บา๎นศาลา
ทาํทราย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการจัดงานวันขึน้ปใีหมํ เพื่อใหค๎ณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ ได๎รํวม
กิจกรรมสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยในงานวันขึน้ปใีหมํ
และรํวมกันอนุรักษสื์บ
ทอดไปยังอนุชนรํุนหลัง

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิก สภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง อบต.จรเข๎ใหญํ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํ

P P P P P - คณะผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
อบต.จรเข๎ใหญํ 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
จรเข๎ใหญํได๎รํวม
กิจกรรมสํงเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยในงานวัน
ขึน้ปใีหมํและ
รํวมกันอนุรักษ์
สืบทอดไปยัง
อนุชนรํุนหลัง

กอง
การศึกษา

รวม 4 โครงการ - - - - - - - - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงตํอต๎าน
การทจุริตของผ๎ูบริหารองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิน่

เพื่อเปน็การแสดง
เจตจ านงทางการเมือง
ในการตํอต๎านการทจุริต
ของผ๎ูบริหารองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิน่
อยํางเปน็รูปธรรม 
ด๎วยการจัดท าแผนการ
ปอูงกันการทจุริต

การประกาศเจตจ านงทางการเมือง
ในการตํอต๎านการทจุริตของ
ผ๎ูบริหาร

P P P P P ผ๎ูบริหาร
ได๎แสดง
เจตจ านง
ทาง
การเมือง
ในการ
ตํอต๎าน
การทจุริต
อยํางเปน็
รูปธรรม

ประชาชนได๎
รับทราบการ
ประกาศเจตจ านง
ทางการเมืองของ
ผ๎ูบริหาร

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายงาน
ของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลและ
หวัหน๎าสํวนราชการ

เพื่อเปน็การลดขัน้ตอน
การใหบ๎ริการ
ประชาชนใหไ๎ด๎รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
เปน็ธรรมตอบสนอง
ความต๎องการของ
ประชาชน และมีความ
พงึพอใจในการบริการ
ของหนํวยงาน

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของ
ผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวนต าบล
และหวัหน๎าสํวนราชการ

P P P P P พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทางการ
ศึกษา
และ
พนักงาน
จ๎าง

มาตรการออกค าส่ัง
มอบหมายงานของ
ผ๎ูบริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบล
และหวัหน๎าสํวน
ราชการ

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

รวม 2 โครงการ - - - - - - - - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทกุภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กิจกรรม "สร๎างความโปรํงใสในการ
พจิารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน"

เพื่อใหก๎ารบริหารงาน
บคุคลด๎านการเล่ือนขัน้
เงินเดือนมีความ
โปรํงใสเปน็ธรรมและ
สามารถตรวจสอบได๎

พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

P P P P P พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทาง
การศึกษา
และ
พนักงาน
จ๎าง

มีการพจิารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนที่
โปรํงใส เปน็ธรรม 
ตรวจสอบได๎

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการเชิดชูเกียรติบคุลากรของ
องค์การบริหารสํวนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อยกยํอง เชิดชูเกียรติ
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
และพนักงานจ๎าง ผ๎ูมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏบิติัราชการและ
ใหบ๎ริการประชาชน
ดีเดํน

พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ๎าง

P P P P P พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทางการ
ศึกษและ
พนักงาน
จ๎าง

พนักงานสํวนต าบล
พนักงานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา และ
พนักงานจ๎าง 
มีความภาคภมูิใจ
ในการรับการเชิดชู
เกียรติและเปน็
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏบิติัราชการเพิ่ม
มากขึน้

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

116



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 กิจกรรมใหค๎วามร๎ู เร่ืองผลประโยชน์
ทบัซ๎อนใหก๎ับบคุลากรขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิน่

เพื่อสร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจใหแ๎กํบคุลากร
เกีย่วกับการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทบัซ๎อน
ในการปฏบิติัหน๎าที่

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

P P P P P คณะ
ผ๎ูบริหาร 
สมาชิก
สภา อบต.
พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทางการ
ศึกษา 
และ
พนักงาน
จ๎าง

บคุลากรมีความร๎ู
ความเข๎าใจ
เกีย่วกับการปอูงกัน
ผลประโยชน์
ทบัซ๎อนและมีคํูมือ
ในการปฏบิติังาน

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 มาตรการการจัดท าคํูมือการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทบัซ๎อน

เพื่อผลิตคํูมือการ
ปอูงกันผลประโยชน์
ทบัซ๎อนขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
จรเข๎ใหญํใหบ๎คุลากร
ผ๎ูปฏบิติังานน าไปเปน็
องค์ความร๎ูในการ
ท างานใหเ๎ปน็ไปด๎วย
ความถูกต๎อง

พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

P P P P P พนักงาน
สํวน
ต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทาง
การศึกษา
และ
พนักงาน
จ๎าง

มีการจัดท าคํูมือ
การปฏบิติังานเพื่อ
ปอูงกันผลประโยชน์
ทบัซ๎อน

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

5 มาตรการ สํงเสริมการปฏบิติังาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิน่

เพื่อเปน็เคร่ืองมือ
ก ากับความประพฤติ
การปฏบิติัหน๎าที่ใน
การยึดหลักตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
เกิดการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กรใหเ๎ปน็ปจัจุบนั
และสอดคล๎องกับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนไป

คณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ๎าง

P P P P P คณะ
ผ๎ูบริหาร 
สมาชิก
สภา อบต.
พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงาน
ครูและ
บคุลากร
ทางการ
ศึกษา
และ
พนักงาน
จ๎าง

บคุลากรมีความร๎ู
ความเข๎าใจและ
ตระหนักในการ
ปฏบิติัตนตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์กร

งานการ
เจ๎าหน๎าที่
 ส านัก
ปลัด

องค์การ
บริหาร

สํวนต าบล

รวม 5 โครงการ - - - - - - - - - -

118



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6.2.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       1.1 แผนงานที่ 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการออกส ารวจภาษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร๎างและภาษปีาูย

เพื่อรวบรวมฐานข๎อมูล
ผ๎ูมีหน๎าที่เสียภาษ ี
จะได๎สามารถจัดเก็บ
ภาษไีด๎ครบถ๎วน
ถูกต๎องและเปน็ธรรม 
เพื่อลดขัน้ตอนในการ
ปฏบิติังานให๎
ผ๎ูประกอบกิจการ 
ในการรับช าระภาษี

ประชากรในเขตต.จรเข๎ใหญํ
และผ๎ูที่อยูใํนขํายที่ต๎องช าระภาษี
ในเขตต าบลจรเข๎ใหญํ

P P P P P ประชาชน
ผ๎ูเสียภาษี
ที่ดินและ
ส่ิงปลูก
สร๎าง
และ
ภาษปีาูย
จ านวน 
2,500 
ราย

ลดขัน้ตอนในการ
ปฏบิติังานใหน๎๎อยลง
องค์การบริหาร
สํวนต าบลจรเข๎ใหญํ
มีรายได๎มากขึน้ 
ลูกหนี้ลดลง

กองคลัง

2 โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่และ
นอกเวลาราชการ

เพื่อบริการประชาชนที่
ไมํสะดวกมาช าระภาษี
ที่ส านักงานใน
เวลาราชการและเปน็
การเพิ่มรายได๎ของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลจรเข๎ใหญํ

ประชาชนในเขตต าบลจรเข๎ใหญํ
ทั้ง 9 หมูํบา๎น

P P P P P ประชาชน
ผ๎ูเสีย
ภาษทีี่ดิน
และส่ิง
ปลูกสร๎าง
และ
ภาษปีาูย
จ านวน 
2,500 
ราย

องค์การบริหาร
สํวนต าบลจรเข๎ใหญํ
มีรายได๎เพิ่มขึน้ 
มีลูกหนี้ลดลง

กองคลัง

รวม 2 โครงการ - - - - - - - - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.02 

119



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)

๗        6,373,600 ๗         6,373,600 ๔        5,400,000 ๔        5,400,000 ๔           5,400,000 ๒๖         28,947,200

๗       6,373,600 ๗        6,373,600 ๔       5,400,000 ๔       5,400,000 ๔          5,400,000 ๒๖        28,947,200รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่

 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

โครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจาก

แผนพัฒนาหมูบ่้าน
และแผนพัฒนาชุมชน

แบบ ผ.01/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหม้ีมาตราฐานครอบคุมทั้งจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซํอมแซมถนนลูกรัง/ หนิคลุก เพื่อซํอมแซมถนน
ลูกรัง/หนิคลุก 
ในต าบลจรเข๎ใหญํ

ถนนทกุสาย ทั้ง ๙ หมูํบา๎น 
ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 - 4.00 เมตร
ความยาวรวม 13,490.00 เมตร

  2,050,000   2,050,000   2,050,000   2,050,000   2,050,000 9 หมูํบา๎น ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

2 ซํอมแซมไฟฟาูสาธารณะ 
ทั้ง ๙ หมูํบา๎น

เพื่อซํอมแซมไฟฟาู
สาธารณะ 
ทั้ง 9 หมูํบา๎น

ทั้ง ๙ หมูํบา๎น      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 9 หมูํบา๎น ประชาชนมีไฟฟาู
สาธารณะไว๎ใช๎
ประโยชน์อยํางทั่วถึง

กองชําง

3 ขุดลอกล าคลอง/ล ารางสาธารณะ 
ในพื้นที่ ต าบจรเข๎ใหญํ

เพื่อท าการขุดลอก
คลองสาธารณะเปน็
การเปดิทางน้ าให๎
ประชาชนในพื้นที่

ทั้ง ๙ หมูํบา๎น 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  9 หมูํบา๎น ประชาชนมีน้ า  
ไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร

กองชําง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 รังวัดที่สาธารณประโยชน์ 
ที่ดินสาธารณในต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อใหท๎ราบต าแหนํง
ที่ต้ัง ขนาดรูปรําง 
และเนื้อที่ดินที่ถูกต๎อง
ของที่สาธารณะ  
ประโยชน์ตํางๆ 
เพื่อปอูงกันการบกุรุก
เข๎าท าประโยชน์โดย    
ไมํถูกกฏหมาย และลด
ข๎อพพิาทเร่ืองแนวเขต
ที่ดิน

ทั้ง ๙ หมูํบา๎น 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     9 หมูํบา๎น ทราบต าแหนํง
ที่ต้ังขนาดรูปรําง
และเนื้อที่ดินที่
ถูกต๎องของที่
สาธารณประโยชน์
ตํางๆ เพื่อปอูงกัน
การบกุรุกเข๎าท า
ประโยชน์โดย  
ไมํถูกกฏหมาย 
และลดข๎อพพิาท
เร่ืองแนวเขตที่ดิน

กองชําง

รวม 4 โครงการ - - 5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000  - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหม้ีมาตรฐานครอบคุมทั้งจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะระบบ
โซลําเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมูํที่ 3

เพื่อติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะระบบ
โซลําเซลล์ เปน็การ
สํองสวําง และใช๎
พลังงานจาก
แสงอาทติย์

ติดต้ังชุดโคมไฟฟาูสํองสวําง
พลังงานแสงอาทติย์
- แผงโซลําเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟาูสํองสวําง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟาูฟลูออเรสเซนต์ 18 
วัตต์ พร๎อมขากิง่ยึดเสาภายในโคม
มีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white ไมํน๎อยกวํา 
400 LED 
- ชุดควบคุมเก็บในต๎ูเหล็กกันน้ ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ
- แบตเตอร่ี Lead acid ขนาด 
12v/21Ah
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร

312,900     312,900      - - - 1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟาู
สาธารณะไว๎ใช๎
ประโยชน์อยําง
ทั่วถึง

กองชําง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี
(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริเวณบา๎นนายดีเหล็ก 
ทองชาวกรุง  จ านวน 1 ชุด
2. บริเวณบา๎นนายวิโรจน์ 
แดงประเสริฐ  จ านวน 1 ชุด
3. บริเวณบา๎นนายสมทรง 
ทรงสมพรชัย  จ านวน 1 ชุด
4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.
ข๎ามคลองล าบวั  จ านวน 2 ชุด
5. บริเวณที่ต้ังเคร่ืองสูบระบายน้ า
จ านวน 1 ชุด                      
6. บริเวณบา๎นนางปญัญา 
เดชทองค า  จ านวน 1 ชุด
7. บริเวณบา๎นนางล้ินจี ่หงษส์กุล
จ านวน 1 ชุด
8. บริเวณบา๎นนายไฉน จันทกิจ
จ านวน 1 ชุด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะระบบ
โซลําเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมูํที่ 8

เพื่อติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะระบบ
โซลําเซลล์ เปน็การ
สํองสวําง และใช๎
พลังงานจาก
แสงอาทติย์

ติดต้ังชุดโคมไฟฟาูสํองสวําง
พลังงานแสงอาทติย์
- แผงโซลําเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟาูสํองสวําง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟาูฟลูออเรสเซนต์ 18 
วัตต์ พร๎อมขากิง่ยึดเสาภายใน
โคมมีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white ไมํน๎อยกวํา 
400 LED
- ชุดควบคุมเก็บในต๎ูเหล็กกันน้ ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ
- แบตเตอร่ี Lead acid ขนาด 
12v/21Ah
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร

243,400     243,400     - - - 1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟาู
สาธารณะไว๎ใช๎
ประโยชน์อยําง
ทั่วถึง

กองชําง

1. ริมถนนลาดยางบริเวณ
หลังบา๎นนายวิทยา มาลาวงษ ์
จ านวน 1 ชุด
2. บริเวณทางเข๎าวัดศาลาทาํทราย
จ านวน 2 ชุด
3. บริเวณหลังวัดศาลาทาํทราย    
จ านวน 1 ชุด
4. บริเวณหน๎าบา๎นนางสมบติั
เอมสมบรูณ์ จ านวน 1 ชุด
5. บริเวณหน๎าบา๎นนางสาล่ี
วรรณารุณ จ านวน 1 ชุด
6. บริเวณหลังบา๎นนายวิฑูรย์ 
มหาชน จ านวน 1 ชุด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะระบบโซลํา
เซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) หมูํที่ 9

เพื่อติดต้ังไฟฟาู
สาธารณะระบบ
โซลําเซลล์ เปน็การ
สํองสวําง และใช๎
พลังงานจาก
แสงอาทติย์

ติดต้ังชุดโคมไฟฟาูสํองสวําง
พลังงานแสงอาทติย์
- แผงโซลําเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟาูสํองสวําง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟาูฟลูออเรสเซนต์ 
18 วัตต์ พร๎อมขากิง่ยึดเสา
ภายในโคมมีหลอด LED Ultra 
Bright สี Warm white 
ไมํน๎อยกวํา 400 LED
- ชุดควบคุมเก็บในต๎ูเหล็กกันน้ ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ
- แบตเตอร่ี Lead acid ขนาด 
12v/21Ah
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร
 

417,300     417,300     - - - 1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟาู
สาธารณะไว๎ใช๎
ประโยชน์อยําง
ทั่วถึง

กองชําง

126



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รวม 3 โครงการ - - 973,600     973,600     - - - - - -

1. บริเวณบา๎นนายสามารถ 
ทองเสริม จ านวน 1 ชุด
2. บริเวณบา๎นนายพนา สระก า
จ านวน 2 ชุด
3. บริเวณบา๎นนางทองเปลว 
แก๎วเกตุ จ านวน 1 ชุด
4. บริเวณบา๎นนายวิฑูรย์ 
สุขสมพงษ ์จ านวน 1 ชุด
5. บริเวณบา๎นนายสมคิด 
แซํล้ี จ านวน 1 ชุด
6. บริเวณบา๎นนางฮวง 
แซํแห จ านวน 1 ชุด
7. บริเวณบา๎นนางปทมุ 
ประสารเสือ   จ านวน 1 ชุด
8. บริเวณบา๎นนางทองใบ 
เขียวใบไม๎ จ านวน 1 ชุด
9. บริเวณบา๎นนายอ านาจ 
แซํเซียว จ านวน 1 ชุด
10. บริเวณบา๎นนางแม๎นมาส   
พึ่งสมศักด์ิ จ านวน 1 ชุด         
11. บริเวณบา๎นนางเสนาะ 
ปาซํอนกล่ิน จ านวน 1 ชุด
12. บริเวณบา๎นนายส าเริง 
อินทร์ส าราญ จ านวน 1 ชุด  
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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)

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๗ 94,889,000     ๑๗ 94,889,000     ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๔     189,778,000

๑๗ 94,889,000    ๑๗ 94,889,000    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๔    189,778,000

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

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

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

๑๗ 94,889,000     ๑๗ 94,889,000     ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๔    189,778,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

รวมทัง้สิน้

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

รวม

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

รวม

๑. การพัฒนาด้านสังคม

รวม

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานที่ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา๎นทบัน้ า     
ต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนนลาดยาง
ในต าบลจรเข๎ใหญํ

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 15,600.00 
ตารางเมตร

 19,429,000  19,429,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

อ าเภอ/
จังหวัด/
กรมฯ

2 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา๎นศาลาทาํทรายไป
บา๎นดอนผักเส้ียนต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนนลาดยาง
ในต าบลจรเข๎ใหญํ

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,060.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์
ติกคอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 
12,360.00 ตารางเมตร

   9,995,000    9,995,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

แบบ ผ.02/2 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

3 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา๎นดอนผักเส้ียน
ไปบา๎นกลาง ต าบลจรเข๎ใหญํ

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนนลาดยาง
ในต าบลจรเข๎ใหญํ

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,060.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 12,360.00 
ตารางเมตร

   9,995,000    9,995,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

4 ยกระดับถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมูํ 3 
สายบา๎นล าบวั ถึงบา๎นศาลาทาํทราย
หมูํ ๘

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
หมูํ 3 สายบา๎นล าบวั
ถึงบา๎นศาลาทาํทราย 
หมูํ ๘

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,930.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 5,790.00 ตารางเมตร

10,171,000 10,171,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

โครงการซํอมแซมถนน คสล./
ลาดยางจากร๎านค๎านางจินดา วงษ์งาม 
ถึงปากทางเข๎า  หมูํ 5 เขตติดตํอ
ถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดน

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนน คสล./ลาดยาง
ในต าบลจรเข๎ใหญํ

ชํวงที่ 1 จากปากทางเข๎า 
หมูํ 5 เขตติดตํอถนนลาดยาง
สายโคกคราม-พรมแดน ถึงบริเวณ
สะพาน ค.ส.ล. ข๎ามล ารางสาธารณะ
ปริมาณงาน  ผิวจราจรแอส
ฟลัต์ติกคอนกรีต 
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาวรวม 770.00 เมตร 
หนา 0.05เมตร หรือมีผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 
3,850.00 ตารางเมตร

   4,529,000    4,529,000 - - - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง5
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ชํวงที่ 2 จากบริเวณล าราง
สาธารณะ
ถึงบริเวณหน๎าร๎านค๎านางจินดา 
วงษง์าม ปริมาณงาน  
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 105.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร 
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
420.00 ตารางเมตร

6 โครงการยกระดับถนนพร๎อมผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
สายเชื่อมตํอถนนคันกัน้น้ า   
ชลประทาน หมูํ 4 ถึง ถนน คสล. 
บา๎นล าบวั หมูํ 3

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
สายเชื่อมตํอถนนคัน
กัน้น้ าชลประทาน 
หมูํ 4 ถึง ถนน คสล. 
บา๎นล าบวั หมูํ 3

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 580.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 2,320.00 
ตารางเมตร

   3,028,000    3,028,000 -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

7 ยกระดับถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต เชื่อมตํอถนน 
คสล. บริเวณบา๎นนายพยุง 
พวงเข็มแดง ถึงบริเวณนา
นายชาตรี ทองเหลือง หมูํ 7

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
เชื่อมตํอถนน คสล. 
บริเวณบา๎นนายพยุง 
พวงเข็มแดง 
ถึงบริเวณนานายชาตรี
ทองเหลือง หมูํ 7

ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 194.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 582.00 ตารางเมตร

498,000      498,000      -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

5
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ชํวงที่ 1  บริเวณคอสะพาน  ค.ส.ล.
ตลาดโพธิศ์รี ไปสุดเขต  หมูํ 6 
มีปริมาณงาน ผิวจราจร 
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
กว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 1,190.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 3,570.00 
ตารางเมตร

ชํวงที่ 2 บริเวณที่นานายพสิิทธิ์
เปี่ยมบริบรูณ์ ถึงบริเวณที่นา
นายสมบติั ผํองญาติ มีปริมาณงาน 
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก คอนกรีต  
กว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 950.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 3,800.00 ตารางเมตร

ชํวงที่ 3 จากบริเวณที่นานายสมบติั
ผํองญาติ ถึงบริเวณที่นานายสุรินทร์
เชื้อเล็ก มีปริมาณงาน 
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต  
กว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต  
ไมํน๎อยกวํา 750.00 ตารางเมตร

8 โครงการยกระดับถนนพร๎อมผิว
จราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
สายบา๎นโพธิศ์รี หมูํที่ 6 
ไปบา๎นดอนหนามแดง หมูํที่ 7

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติก คอนกรีต
สายบา๎นโพธิศ์รี 
หมูํที่ 6 ไปบา๎น
ดอนหนามแดง หมูํที่ 7

จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง    12,531,000     12,531,000  -  -  -
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

9 ยกระดับถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตเส๎นบา๎น
นายบญุเสริม โพธิท์อง หมูํ ๗

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนพร๎อมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต
เส๎นบา๎นนายบญุเสริม 
โพธิท์อง หมูํ ๗

ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 274.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี       
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 822.00 ตารางเมตร

      498,000       498,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

10 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
จากแยกทางเข๎าบา๎นนางสมใจ 
หอมจันทร์ ถึงบา๎น
นางสาวส ารวย อํอนดีสวัสด์ิ

เพื่อเปน็การกํอสร๎าง
ถนนลาดยางจากแยก
ทางเข๎าบา๎นนางสมใจ
หอมจันทร์ ถึงบา๎น
นางสาวส ารวย 
อํอนดีสวัสด์ิ

ชํวงที่ 1 จากริมถนนลาดยางสาย
คันกัน้น้ าชลประทาน ถึงแยก
ทางเข๎าบา๎นนางสมใจ หอมจันทร์
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
165.00 ตารางเมตร
ชํวงที่ 2 จากแยกทางเข๎าบา๎น
นางสมใจ หอมจันทร์ ถึงบา๎น
นางสาวส ารวย อํอนดีสวัสด์ิ     
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 465.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 
1,395.00 ตารางเมตร

   1,222,000    1,222,000 - - - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

11 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางจาก
บา๎นนายอาด ทบัพนัธ์ ถึงบา๎น
นายทนิ บญุมี ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อเปน็การซํอมแซม
จากบา๎นนายอาด 
ทบัพนัธ์ ถึงบา๎น
นายทนิ บญุมี 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 345.00 เมตร 
หนา 0.15   เมตร หรือมีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมํน๎อยกวํา 
1,725.00 ตารางเมตร 
พร๎อมตีเส๎นจราจร (สีขาว)   
กว๎าง 0.10 เมตร ทั้ง 2 ข๎างทาง

2,445,000   2,445,000   -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

12 โครงการซํอมแซมถนน ค.ส.ล. 
และกํอสร๎างใหมํ สายบา๎น
ศาลาทาํทรายหมูํที่ 8 
ไปบา๎นสะพาน ต าบลองครักษ์

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนน คสล.และ
กํอสร๎างใหมํสาย
บา๎นศาลาทาํทราย
หมูํที่ 8 ไปบา๎นสะพาน
ต าบลองครักษ์

ชํวงที่ 1 บริเวณคอสะพาน 
ค.ส.ล. ข๎ามล ารางสาธารณะ 
หน๎าโรงเรียนวัดศาลาทาํทราย ถึง 
บริเวณบอํกุง๎นายจินดา เนตรสวําง
หมูํที่ 8 มีปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,175.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 3,525.00
ตารางเมตร

   7,292,000    7,292,000 -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ชํวงที่ 2 บริเวณบอํกุง๎
นายสมเกียรติ สาธุวงษ ์
ถึงบริเวณ ที่นายอัครเดช ทรงวินัย
หมูํที่ 8 ต าบลจรเข๎ใหญํ 
มีปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว  580.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก 
คอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 1,740.00
ตารางเมตร

13 โครงการซํอมแซมถนน คสล.
ทกุหมูํบา๎น (บา๎นล าบวั หมูํที่ 3)

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนน คสล.
บา๎นล าบวั หมูํ 3

ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 184.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมี      
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมํน๎อยกวํา 552.00 ตารางเมตร

      498,000       498,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

14 โครงการซํอมแซมถนน คสล.
ทกุหมูํบา๎น (บา๎นโพธิศ์รี หมูํที่ 6)

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนน คสล.
บา๎นโพธิศ์รี หมูํ 6

ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 137.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 
548.00 ตารางเมตร

      499,000       499,000  -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

135



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

15 ซํอมแซมถนนคอนกรีต จากสะพาน
ปนูโคกคราม ไปถึงบา๎นนายบญุปลูก 
หมูํ 3 เส๎นคันคลอง

เพื่อเปน็การซํอมแซม
ถนนคอนกรีต 
จากสะพานปนู
โคกคราม ไปถึงบา๎น
นายบญุปลูก 
หมูํ 3 เส๎นคันคลอง

ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ความยาว 800.00 เมตร

1,610,000   1,610,000    -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

16 ขยายคอสะพานฝ่ังตลาดโพธิศ์รี 
(เพิ่มความกว๎างประมาณ 1 เมตร) 
หมูํ 6

เพื่อเปน็การขยายคอ
สะพานฝ่ังตลาด
โพธิศ์รี

ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 30.00 เมตร 

1,600,000   1,600,000   -  -  - จ านวน
1 
โครงการ

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

17 โครงการยกระดับถนนดินพร๎อมลง
หนิคลุก เชื่อมถนนคันกัน้น้ า
ชลประทาน ถึงบา๎น   
นายถนอม แจํมกระจําง 
หมูํที่ 4 บา๎นทบัน้ า

เพื่อเปน็การยกระดับ
ถนนดินพร๎อมลง
หนิคลุก เชื่อมถนนคัน
กัน้น้ าชลประทาน 
ถึงบา๎นนายถนอม 
แจํมกระจําง หมูํที่ 4 
บา๎นทบัน้ า

1. งานดินคันทาง ผิวจราจรดิน
กว๎าง 5.60 เมตร 
ฐานกว๎าง 12.50 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 
ยาว 2,140.00 เมตร 
หรือได๎ปริมาตรดินถมคันทาง
ไมํน๎อยกวํา 38,734.00 
ลูกบาศก์เมตร
2. งานผิวจราจร ผิวจราจรหนิคลุก 
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,140.00 เมตร 
หรือได๎ปริมาตรหนิคลุกไมํน๎อยกวํา 
1,701.30 ลูกบาศก์เมตร

9,049,000   9,049,000   -  -  - จ านวน
1 สาย

ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองชําง

รวม 17 โครงการ - - 94,889,000    94,889,000    - - - - - -
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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)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒            180,000 ๒            180,000 ๒            180,000 ๒            180,000 ๒              180,000 ๑๐            900,000

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕            151,100 ๕            151,100 ๕            151,100 ๕            151,100 ๕              151,100 ๒๕            755,500

2.1 แผนงานการศึกษา ๒              16,000 ๓              35,000 ๒              16,000 ๐ ๐ ๑                22,000 ๘              89,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข ๔         2,575,000 ๔         2,575,000 ๔         2,575,000 ๔         2,575,000 ๔           2,575,000 ๒๐       12,875,000

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๑                4,000 ๑                4,000 ๑                4,000 ๑                4,000 ๑                  4,000 ๕              20,000

๑๔        2,926,100 ๑๕        2,945,100 ๑๔        2,926,100 ๑๒        2,910,100 ๑๓          2,932,100 ๖๘      14,639,500รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖6  ป ี๒๕๖7  ป ี๒๕๖8  ป ี๒๕๖9  ป ี๒๕70 รวม 5 ปี

ส าหรับ บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.01 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คําวัสดุ วัสดุเคร่ืองแตํงกาย จัดซ้ือเคร่ืองแตํงกายให๎กับ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน อปพร. 
เพื่อให๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ใน
การชํวยเหลือประชาชน 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอันเป็น
ประโยชน์ตํอท๎องถิ่นและ
สํวนรวม

จัดซ้ือชุดเคร่ืองแบบ อปพร. 
จ านวน 45 ชุด

112,500      112,500      112,500      112,500      112,500      ส านักปลัด

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ คําครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยเบื้องต๎นในพื้นที่
และใช๎ในภารกิจหน๎าที่ตํางๆ
อันเป็นประโยชน์ตํอประชาชน
ในพื้นที่ต าบลจรเข๎ใหญํ

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม๎า
สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตรตํอนาที 
จ านวน 1 เคร่ือง ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563

8,600          8,600          8,600          8,600          8,600          ส านักปลัด

3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คําวัสดุ คําวัสดุคงทน เพื่อใช๎ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตํางๆ ของ 
อบต.จรเข๎ใหญํ และใขภารกิจ
หน๎าที่ตํางๆ อันเป็นประโยชน์
ตํอทางราชการ

จัดซ้ือปูายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ 
แบบมีล๎อ สามารถเคล่ือนย๎ายได๎
สะดวก ไฟหมุนสีแดงท าหสามารถ
มองเห็นได๎ชัดในระยะไกล 
มีไฟหมุน 1 ดวง 
มีที่วางใสํแบตเตอร่ี ใช๎ไฟสองระบบ
(ไฟแบตเตอร่ี,ไฟบ๎าน) ขนาดไฟ 
120 V ละ 220V 
สายไฟ 20 เมตร จ านวน 1 ปูาย

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ส านักปลัด

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ.03 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

4 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คําวัสดุ คําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย ของ อบต.จรเข๎ใหญํ 
และในภารกิจหน๎าที่ตํางๆ อัน
เป็นประโยชน์ตํอทางราชการ

จัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห๎ง 
ขนาด 15 ปอนด์ สีแดง 
จ านวน 10 ถัง

15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        ส านักปลัด

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คําวัสดุ คําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย ของ อบต.จรเข๎ใหญํ 
และในภารกิจหน๎าที่ตํางๆ อัน
เป็นประโยชน์ตํอทางราชการ

จัดซ้ือสายสํงน้ าผ๎าใบเคลือบพีวีซี 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร 
พร๎อมข๎อตํอ

5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ส านักปลัด

6 แผนงานสาธารณสุข คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง

เพื่อให๎มีรถบรรทุกขยะ ส าหรับ
จัดเก็บขยะในต าบลจรเข๎ใหญํ

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมํต่ ากวํา 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท๎าย

2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   กอง
สาธารณสุขฯ

7 แผนงานสาธารณสุข คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อคัดแยกขยะ และขับเคล่ือน
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
การ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัด สะอาด”

จัดซ้ือถังขยะ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      กอง
สาธารณสุขฯ
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับ
งานส านักงานคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) 
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถใน
การประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 
3.5 GHz จ านวน 1 หนํวย
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนํวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวํา ขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
250 GB จ านวน 1 หนํวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํ
น๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 
3 ชํอง

8 แผนงานสาธารณสุข คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให๎มีอุปกรณ์เคร่ืองใช๎
ส านักงานเพียงพอกับบุคลากร
และท าให๎การปฏิบัติงานด๎าน
เอกสารมีประสิทธิภาพ
เกิดความรวดเร็วในการท างาน

 กอง
สาธารณสุขฯ

16,000        16,000        16,000        16,000        16,000        

 140



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ
VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวํา แบบ
ติดต้ังภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 
Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth

9 แผนงานสาธารณสุข คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร มีอุปกรณ์ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก

จัดซ้ือเคร่ืองพํนหมอกควัน 
ปริมาณการฉีดพํนน้ ายาไมํน๎อยกวํา 
40 ลิตรตํอชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายา
ไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า

59,000        59,000        59,000        59,000        59,000        กอง
สาธารณสุขฯ

10 แผนงานการศึกษา คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช๎เก็บเอกสารของทาง
ราชการให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 
2 บานประตู
ต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 
จ านวน 1 หลัง กองการศึกษา

6,000 - 6,000 - - กองการศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

11 แผนงานการศึกษา คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให๎มีโต๏ะท างานประจ าห๎อง
ธุรการอยํางเพียงพอ

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๏ะท างาน
ประจ าห๎องธุรการ
โต๏ะท างานเหล็ก 7 ล้ินชักขนาด 
139x68x75 ซม. จ านวน 1 ตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจรเข๎ใหญํ

10,000 10,000 - - - ศพด.
บ๎าน

จรเข๎ใหญํ
กองการศึกษา

12 แผนงานการศึกษา คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให๎มีที่เก็บเอกสารอยํางเป็น
ระเบียบ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต๎ูหล็กเก็บเอกสาร
ประตูบานเล่ือน
ต๎ูเหล็กบานเล่ือนกระจก 
ขนาด 120X45X110 ซม.
มีชั้นจัดเก็บได๎ 3 ชั้น จ านวน 1 ต๎ู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจรเข๎ใหญํ

- 10,000         10,000 - - ศพด.
บ๎าน

จรเข๎ใหญํ
กองการศึกษา

13 แผนงานการศึกษา คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อให๎มีอุปกรณ์ในการจัด
ประสบการณ์

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไมค์ลอยและล าโพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจรเข๎ใหญํ
ไมค์ลอยและล าโพง จ านวน 1 ชุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจรเข๎ใหญํ

- 15,000 - - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
จรเข๎ใหญํ

กองการศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

14 แผนงานการศึกษา คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให๎มีอุปกรณ์เคร่ืองใช๎
ส านักงานเพียงพอกับบุคลากร
และท าให๎การปฏิบัติงานด๎าน
เอกสารและงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว
ในการท างาน

- - 22,000 กองการศึกษาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านจรเข๎ใหญํ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Therad)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได๎กรณีที่ต๎องใช๎ความ
สามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือMax Boost) 
โดยมีความเร็วความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุดไมํน๎อยกวํา 4.2 GHz
จ านวน 1 หนํวย
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนํวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมใน ระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB- 
มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง 
หรือดีกวํา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักทีม่ีน๎อยกวาํ 2 GB
หรือ 2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดต้ังอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit

- -

 143



2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 
2 GB หรือ 3) มีหนํวยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกวํา ขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 250 GB 
จ านวน 1 หนํวย
- มีDVD-RW หรือดีกวํา 
จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 
1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอ(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 
ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 
19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

15 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คําวัสดุ วัสดุการเกษตร จัดหาสารเคมีก าจัดวัชพืช
เพื่อก าจัดวัชพืชในแมํน้ า
ล าคลองให๎ประชาชนใช๎สัญจร
สะดวก

น าสารเคมีมาก าจัดวัชพืชทั้ง 9 
หมูํบ๎าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

16 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คําครุภัณฑ์ คําบ ารุงและรักษาและ
ปรับปรุงเพื่อเป็น
คําใช๎จํายในการ
ซํอมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ์ อบต.จรเข๎ใหญํ

เพื่อบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์ให๎มีประสิทธิภาพ

เพื่อบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์ให๎มีประสิทธิภาพ
สามารถใช๎งานได๎ดี

150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      ส านักปลัด

17 แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โยธา เพื่อใช๎กับงานด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน

เทปวัดระยะทางรายการคุณลักษณะ
1. สายเทปท าด๎วยวัสดุ 
Stainless  Steel
2. เทปมีความยาว 50 เมตร
3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 
1 เซนติเมตร และขีดแบํงยํอย
ทุกๆ 1 มิลลิเมตร
4. หน๎ากว๎างของเส๎นเทป
ไมํเกิน 13 มิลลิเมตร 
และหนาไมํเกิน 0.5  มิลลิเมตร
5. มีด๎ามจับและที่หมุนม๎วนเทป
และโครงปูองกันเส๎นเทปท าด๎วย
โลหะ

4,000          4,000          4,000          4,000          4,000          กองชําง

รวม 17 โครงการ - - - - 2,926,100   2,945,100   2,926,100   2,910,100   2,932,100   -
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

        ส่วนที่ ๔ 
 
 
 
     
    
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้     

         การตดิตามและประเมินผล 

 ๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร ์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคุบความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 / แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน            
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๔.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา่เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏบิัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเปน็ไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบจุ านวนเทา่ไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศนูยก์ลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อ
ยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิท์ี่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (๖) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ทอ้งถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
การสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
 -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

58 16,476,000 64 16,848,100 77 18,364,300 73 18,310,100 72 19,222,300 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

23 35,956,800 23 22,337,200 28 59,836,000 28 33,861,200 81 113,898,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

7 440,000 7 440,000 7 440,000 9 1,030,000 9 1,030,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

7 440,000 7 440,000 7 440,000 7 440,000 7 440,000 

รวม 98 53,672,800 104 40,425,300 122 79,440,300 120 54,001,300 172 134,950,300 

 

 

 

 
 

 ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 



157 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

   
 
 (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ได้แก่ ภัยแล้ง 

วาตภัย  น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์ การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย ต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า โรคไวรัสโคโรน่า 2019 แนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ ลงพ้ืนที่ระงับ
การเกิดโรคระบาด การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เสริม  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้มีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และผู้เสพยาเสพติด แต่เพ่ือ
เป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  เฝ้าระวัง  โดยการแจ้งไปยังอ าเภอ  และสถานีต ารวจลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชน  เนื่องจากในต าบลจรเข้ใหญ่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นฝุ่น เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางหลัก พิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
ให้ถนนมีสภาพที่ใช้งานไดดี้และปลอดภัยต่อการสัญจรไป มา ของประชาชน  

 
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ทั่วถึง 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าเรื่องเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุม  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็
ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไปอีก  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  เผาตอซังข้าวในช่วงเวลาหลังเก็บเกี่ยว 
การเลี้ยงสัตว์ วัว ไก ่ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  ยาเสพติดและการพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดฝุ่น
ยังมีไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ในปีที่ผ่านมา สรุปคร่าวๆ ดังนี้ 
 
 

ล าดับที่ 
 

 

โครงการ 
 

งบประมาณที่ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง /หินคลุก (4 สาย) 462,000 
 

2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ลาดยาง จากร้านค้านางจินดา วงษ์งาม ถึงปาก
ทางเข้า หมู่ 5 เขตติดต่อถนนลาดยางสายโคกคราม - พรมแดน 
 

482,000 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 2 
(กันเงินปี 63) 

417,000 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทุกสาย ทั้ง 9 หมู่บ้าน (หมู่ 1,4,7,9) 
 

344,000 

5 โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เชื่อมถนนคันกั้นน้ าชลประทาน ถึง
บ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง (กันเงินปี 63 จ านวน 990,000) 
 

987,968 

6 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ตั้งแต่บ่อกุ้งนายปิยภัสส์ ไทยพิบูลย์ ถึงบ่อ
กุ้ง นายอาทร ทองธรรมชาติ หมู่ 1  (กันเงินปี 63 จ านวน 198,000) 
 

141,968.83 

7 โครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง /หินคลุก หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 8 
 

279,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง /หินคลุก (3 สาย งบนอก) (กันเงิน 63 เบิกปี 64) 
 

485,000 

9 โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเชื่อมต่อถนนคันกัน
น้ าชลประทานหมู่ 4 ถึง ถนน คสล. บ้านล าบัว หมู่ 3 (กันเงิน 63 เบิกปี 64  
งบนอก) 
 

450,000 
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ล าดับที่ 
 

 

โครงการ 
 

งบประมาณที่ด าเนินการ 

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2564 
 

190,726.24 

12 โครงการคลองสวยน้ าใส 
 

116,982.80 

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 

 12,781.40 

14 ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี   
 

4,800 

15 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
 

18,666 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  
  

18,085 

17 โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
 

392,000 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

18 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) 56,500 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

19 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) 64,600  
 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 


