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ค ำน ำ 
 

  ด้วยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่ต้องกระท าหรืออาจ
กระท า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๗, ๖๘ และภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการวางแผนพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะให้ 
คณะผู้บริหารน าแผนพัฒนาไปใช้ในการด าเนินนโยบาย  และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศโดยส่วนรวมได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  
หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ในท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่ง
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ และปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

            

                         งำนนโยบำยและแผน 

              ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรือใหญ่   

 

 

    



           แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

สำรบัญ 

 

เร่ือง                   หน้ำ 
                     

ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำน                   ๑ 

  ๑. ด้านกายภาพ                 ๑ 

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง                  ๔ 

  ๓. ประชากร                                        ๕ 

  ๔. สภาพทางสังคม            ๗ 

  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน           ๙ 
  ๖. ระบบเศรษฐกิจ                  ๑๗ 

  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                 ๒๑ 

  ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ                  ๒๒ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                              ๒๓ 

  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค               ๒๓ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ๖๐ 

  ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                ๖๒ 

ส่วนที่  ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีสู่กำรปฏิบัติ                       ๖๙ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                ๖๙ 

 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 ๗๔ 

ส่วนที่  ๔  กำรติดตำมและประเมินผลสรุปผล                        ๒๓๐ 

  ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์               ๒๓๐ 

 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ               ๒๓๑ 
  ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                         ๒๓๑ 

 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                                                     ๒๓๓ 

  
ภำคผนวก   
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านหรือต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากอ าเภอขุขันธ์  เป็นระยะทางประมาณ ๑๔  
กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ  ๖๒  กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ตั้งอยู่ในบ้านปรือคันใต้ หมู่
ที่ ๑๔  ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๖ ต าบล คือ ต าบล
ห้วยใต้ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลตาอุด ต าบลกันทรอม ต าบลโคกตาลและต าบลตะเคียนราม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ทิศเหนือ ตดิกับต าบลห้วยใต้ ต าบลนิคมพัฒนา ต าบลตาอุด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี แนวเขตแดน
เร่ิมต้นจากหลักไม้แก่นด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้านมะขามบริเวณพิกัด VB ๑๓๓๑๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านปรือคันตะวันตกบ้านกระเบาบริเวณ  VB ๑๔๓๑๗๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุด
ก่ึงกลางล าห้วยศาลาบริเวณพิกัด VB ๑๕๓๑๘๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามล าห้วยศาลาถึงบริเวณพิกัด VB 
๑๘๔๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกสายบ้านหลัก–บ้านใหม่บริเวณ VB ๑๙๑๑๕๙  ตรงไปทางทิศตะวันออกถึง
หลักไม้แก่นด้านทิศใต้หนองระบองบริเวณ  VB ๑๙๖๑๖๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านหลัก-
บ้านเคาะบริเวณพิกัด VB ๒๓๕๑๕๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด VB ๒๔๐๑๕๕ รวม
ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 

 ทิศตะวันออก ติดกับต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากหลักไม้แก่น
บริเวณพิกัด VB  ๒๔๐๑๕๕ ไปทางทิศใต้ตัดผ่านถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์–บ้านกันทรอมน้อยบริเวณพิกัด VB 
๒๓๖๑๐๗  ไปทางทิศใต้ตัดทางเกวียนบริเวณ VB ๒๓๙๐๘๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเนินเขาสิ้นสุดที่ร่องน้ า
โอแก้วบริเวณพิกัด VB ๒๓๗๐๔๖ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ๑๘ กิโลเมตร 
 

ทิศใต้ ติดกับต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากร่องน้ าโอแก้วบริเวณพิกัด  
VB  ๒๓๗๐๔๖  ไปทางทิศตะวันตกไปตามสันเขาตัดผ่านถนนลูกรังเข้าศูนย์อพยพโอตราวบริเวณพิกัด   VB  ๒๑๓๐๔๐  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงสันเขาบริเวณพิกัด VB  ๒๐๒๐๓๐ วกตรงไปทางทิศเหนือถึงร่องน้ าโอตาลัดบริเวณพิกัด  VB  
๒๐๔๐๖๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามร่องน้ าถึงบริเวณพิกัด VB ๑๘๗๐๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง
ร่องน้ าโอแก้วบริเวณพิกัด VB  ๑๙๕๐๙๐  ตรงไปทางทิศเหนือถึงถนนสายละลมกันทรอมบริเวณพิกัด VB ๑๙๔๑๑๘  ไป
ทางตะวันตกตามถนนตัดผ่านห้วยศาลาบริเวณพิกัด VB ๑๖๕๑๑๗  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนไปสิ้นสุดที่ถนนสายละ
ลม–กันทรอมบริเวณพิกัด VB  ๑๔๐๑๒๐  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๕  กิโลเมตร 

 

ทิศตะวันตก ติดต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเร่ิมต้นจากถนนสายบ้านละลม–
บ้านกันทรอมบริเวณพิกัด  VB  ๑๔๐๑๒๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนสายบ้านคันตะวันตก–บ้านตะเคียน
ราม บริเวณพิกัด VB ๑๓๔๑๕๑ ไปทางทิศเหนือถึงสายบ้านมะขาม–บ้านต าหนักบริเวณพิกัด VB  ๑๓๒๑๖๓ไปทางทิศ
เหนือสิ้นสุดที่หลักไม้แก่น บริเวณพิกัด VB  ๑๓๓๑๗๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร 
  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลปรือใหญ่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้แนวเทือกเขาพนมดงรัก ทิศใต้ของต าบลเป็นพ้ืนที่สูงมีภูเขาตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักท าให้สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับที่ดอนลาดเอียงไปทางเหนือส าหรับทางตอนกลางและทางทิศเหนือ
ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าวมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในต าบล
กระจายตามหมู่บ้านต่างๆเช่นห้วยศาลาหนองปรือใหญ่ (หมู่ที่ ๑) หนองโพธิ์ (หมู่ที่ ๘) อ่างเก็บน้ าบ้านเนินแสง (หมู่ที่ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



- ๒ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑) อ่างเก็บน้ าบ้านแสนสุข (หมู่ท่ี ๑๒) หนองปรือ (หมู่ท่ี ๑๕) เป็นต้น  แหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่จะแห้งและตื้นเขินใน
หน้าแล้งพ้ืนที่บางส่วนของต าบลได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยศาลาซึ่งสามารถท านาได้ปีละ 
๒  คร้ัง ( นาปี / นาปรัง ) แต่ในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ าหลากเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรสภาพดินของต าบลปรือใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ าได้ดี 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลปรือใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีเทือกเขาพนมดงรักท าให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ (รวมถึงต าบลปรือใหญ่) เป็นเขตเงาฝนมี
ปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าภาคอีสานตอนบน   

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ที่ดินของต าบลปรือใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินนาประมาณร้อยละ ๙๐.๖๕ ของพ้ืนที่กลุ่มดินไร่ประมาณ
ร้อยละ ๗.๔๖ % และอ่ืนๆ ร้อยละ๑.๘๘ ของพ้ืนที่สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายมีการระบายน้ าได้
ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าจึงต้องมีการบ ารุงและฟ้ืนฟูสภาพดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกมากกว่าร้อย
ละ ๙๕ ของพ้ืนที่ทางการเกษตร   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ต าบลปรือใหญ่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ ล าห้วย ล าคลอง หนองน้ า ซึ่ง

กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลปรือใหญ่ 

ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า สถานท่ีต้ังแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์

๑ ห้วยปรือคัน หมู่ที ่๕ บ้านปรือคัน
ตะวันออก 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๒ ห้วยสันดัน หมู่ที ่๗ บ้านปรือคันตะวันตก ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๓ ห้วยชะโด หมู่ที ่๘   บ้านโพธ์ิสว่าง ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๔ ห้วยศาลา หมู่ที ่๙   บ้านคลองล าเจียก  
หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ  
หมู่ที ่๒   บ้านหลัก  
หมู่ที ่๒๐ บ้านนาค้อ  
หมู่ที่ ๘   บ้านโพธ์ิสว่าง  

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 
 

๕ ห้วยกระบือ หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๖ ห้วยตาตรึ หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๗ ห้วยยาว หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน 
หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต้ 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๘ ห้วยปรือคัน หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต้  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๙ ห้วยทุ่งชัย หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๑๐ ห้วยศรีตระกูล หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

๑๑ หนองแวง หมู่ที ่๑ บ้านปรือใหญ่  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค 

๑๒ หนองไผ่ หมู่ที ่๑ บ้านปรือใหญ่  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค 

๑๓ หนองตายิง หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน /ใช้อุปโภคบริโภค 

๑๔ หนองล าดวน หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค 
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แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า สถานท่ีต้ังแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์

๑๕ หนองสะเสร็จ หมู่ที ่๓ บ้านตาเบ๊าะ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๑๖ หนองรุนทัพ หมู่ที ่๓ บ้านตาเบ๊าะ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๑๗ หนองเกษ หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๑๘ หนองเกวียน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๑๙ หนองเสร หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๐ หนองตาโพก หมู่ที ่๑๖ บ้านหนองอาเสร  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๑ หนองอารีย์ หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๒ หนองกันจรอง หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๓ หนองกระทม หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๔ หนองพลอง หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๕ หนองยาง หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

๒๖ หนองจรึง หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๗ หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๘ หนองสะแก หมู่ที ่๑๘ บ้านเนินเสรี ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๒๙ หนองไทร หมู่ที ่๒ บ้านหลัก ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๐ หนองกลอย๊อก หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 
/ ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๑ หนองปรือ หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน 
/ ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๒ หนองลุง หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน/
ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๓ คลองน้อย  
( มิยาซาวา ) 

หมู่ที ่๑๖ บ้านหนองอาเสร 
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทัง้ในฤดูฝนฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหารชุมชน/
ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๔ คลอง
ชลประทาน 

หมู่ที ่๑๙ บ้านหนองสิม 
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๕ คลองหนองสิม หมู่ที ่๑๙ บ้านหนองสิม 
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๖ หนองตาตุ่ม หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค /เลี้ยงสัตว์ 
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แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า สถานท่ีต้ังแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์

๓๗ หนองสะแง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์  
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๘ หนองเป็ด หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๓๙ หนองสะดุน หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๐ หนองเรียนมน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ  
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๑ หนองบุญมา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ  
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๒ คลองชล 
ประทานส่งน้ า 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๓ หนองโพธ์ิ  หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๔ หนองน้ าเนิน
แสง 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๕ หนองต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคันตะวันตก  ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

๔๖ หนองภูมิสระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ  
 

ปลูกข้าวและพืชอื่นๆทั้งในฤดูฝน/ฤดูแล้งและเป็นแหล่งอาหาร
ชุมชน/ใช้อุปโภคบริโภค/เลี้ยงสัตว์ 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนใหม่  โดยต าบลปรือใหญ่  มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน อันได้แก่ 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า สถานท่ีต้ังแหล่งน้ า ลักษณะการใช้ประโยชน ์

๑ หนองน้ าแสนสุข 
(ชลประทานฝายบ้านปรือคัน)  

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข  ใช้เพ่ือการอุปโภคบรโิภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

๒ อ่างเก็บน้ าบ้านนาจะเรีย  หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย  ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

๓ อ่างเก็บน้ าบ้านมะขาม หมู่ที่  ๔ บ้านมะขาม  ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

๔ หนองปรือ หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต้  
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบาง
กระวาน  

ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

๕ อ่างเก็บน้ าซ ากุ้ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย  ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

๖ อ่างเก็บน้ าวัดถ้ าสระพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย  ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสตัว์ 

  ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีป่าไม้ชุมชนซึ่งมีการกระจัดกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
  ต าบลปรือใหญ่ มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๒๐  หมู่บ้าน มีดังน้ี   

 หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ต าแหน่งการปกครอง 

๑ บ้านปรือใหญ ่ นายสุจินต์  จินดาศร ี ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านหลัก นายวิเชียร  แต้มงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านตาเบ๊าะ นายอินทร์  พันธ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านมะขาม นายญาณโชติ  ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ต าแหน่งการปกครอง 

๕ บ้านปรือคันตะวันออก นายสมัย  ค าขาว ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านโนนสมบรูณ ์ นายบุญยืน  พันธ์แก่น ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านปรือคันตะวันตก นายนิง  ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านโพธ์ิสว่าง นายสุรีย์  จันทิมาลย ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านคลองล าเจียก นายโชคดี  บุญขาว ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ นายวิโรจน์  สดุสังข ์ ก านันต าบลปรือใหญ ่

๑๑ บ้านเนินแสง นายสุทน  ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านแสนสุข นายพรชัย  ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓ บ้านนาจะเรีย นายสุพี  ดวงสิน ผู้ใหญ่บา้น 
๑๔ บ้านปรือคันใต ้ นายบุญธรรม  ปรือปรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๕ บ้านบางกระวาน นายสิม  ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๖ บ้านหนองอาเสร นายสิทธิชัย  ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๗ บ้านทุ่งชัย นายวิลัย  รสหอม ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๘ บ้านเนินเสรี นายบุญเพ็ง  สมเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๙ บ้านหนองสิม นางสุจิตร์  สัมพุทธานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๒๐ บ้านนาค้อ นายสุบิน  คงสม ผู้ใหญ่บ้าน 

 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลปรือใหญ่ มี ๒๐ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๕๐๕ ครัวเรือน ประชากร ๑๑,๖๔๓ คน แยกเป็นประชากร
ชาย ๕,๘๑๐ คน ประชากรหญิง ๕,๘๓๓ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๐ คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงรายละเอียดจ านวนครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ต าบลปรือใหญ่ 
หมู่ที่ รายชื่อหมู่บ้าน ๒๕๕๘ 

( ครัวเรือน ) 
๒๕๕๙ 

( ครัวเรือน ) 
๒๕๖๐ 

( ครัวเรือน ) 
๑ บ้านปรือใหญ่ ๒๒๘ ๒๓๑ ๒๓๑ 

๒ บ้านหลัก ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๒๗ 

๓ บ้านตาเบาะ ๒๒๑ ๒๒๖ ๒๒๖ 

๔ บ้านมะขาม ๗๗ ๗๘ ๗๘ 

๕ บ้านปรือคันตะวันออก ๑๓๓ ๑๓๓ ๑๓๓ 

๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๒๗ 

๗ บ้านปรือคันตะวันตก ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๖ 

๘ บ้านโพธิ์สว่าง ๙๕ ๙๖ ๙๖ 

๙ บ้านคลองล าเจียก ๙๔ ๙๔ ๙๔ 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ ๑๑๕ ๑๑๗ ๑๑๗ 

๑๑ บ้านเนินแสง ๙๖ ๙๘ ๙๘ 

๑๒ บ้านแสนสุข ๑๓๗ ๑๔๐ ๑๔๐ 
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หมู่ที่ รายชื่อหมู่บ้าน ๒๕๕๘ 
( ครัวเรือน ) 

๒๕๕๙ 
( ครัวเรือน ) 

๒๕๖๐ 
( ครัวเรือน ) 

๑๓ บ้านนาจะเรีย ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๒ 

๑๔ บ้านปรือคันใต้ ๒๒๘ ๒๓๐ ๒๓๐ 

๑๕ บ้านบางกระวาน ๗๗ ๗๗ ๗๗ 

๑๖ บ้านหนองอาเสร ๕๖ ๖๑ ๖๑ 

๑๗ บ้านทุ่งชัย ๑๔๖ ๑๔๘ ๑๔๘ 

๑๘ บ้านเนินเสรี ๑๑๑ ๑๑๖ ๑๑๖ 

๑๙ บ้านหนองสิม ๘๔ ๘๕ ๘๒ 

๒๐ บ้านนาค้อ ๔๐ ๔๒ ๔๒ 

รวม ๒,๕๓๖ ๒,๕๗๔ ๒,๕๗๔ 

  ประชากรต าบลปรือใหญ่  สถิติการเก็บข้อมูลย้อนหลัง   ๓  ปี  แยกเป็นดังน้ี 
 

หมู่ท่ี รายชื่อหมู่บ้าน 

ประชากร 
ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านปรือใหญ ่ ๕๑๒ ๕๔๓ ๑,๐๕๕ ๕๑๐ ๕๕๑ ๑,๐๖๑ ๕๐๗ ๕๕๑ ๑,๐๕๘ 

๒ บ้านหลัก ๒๖๕ ๒๗๐ ๕๓๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๕๓๓ ๒๕๗ ๒๗๑ ๕๒๘ 

๓ บ้านตาเบ๊าะ ๔๙๖ ๕๑๔ ๑,๐๑๐ ๔๙๑ ๕๐๗ ๙๙๘ ๔๙๓ ๕๑๒ ๑,๐๐๕ 

๔ บ้านมะขาม ๑๗๙ ๑๗๐ ๓๔๙ ๑๗๘ ๑๗๔ ๓๕๒ ๑๘๐ ๑๗๕ ๓๕๕ 

๕ บ้านปรือคันตะวันออก ๒๗๙ ๓๐๖ ๕๘๕ ๒๘๕ ๓๑๓ ๕๙๘ ๒๘๑ ๓๑๒ ๕๙๓ 

๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๒๘๒ ๓๐๔ ๕๘๖ ๒๘๙ ๓๐๖ ๕๙๕ ๒๘๖ ๓๑๔ ๖๐๐ 

๗ บ้านปรือคันตะวันตก ๓๙๙ ๓๕๐ ๗๔๙ ๓๙๕ ๓๕๙ ๗๕๔ ๓๘๓ ๓๖๗ ๗๕๐ 

๘ บ้านโพธ์ิสว่าง ๒๑๔ ๒๓๕ ๔๔๙ ๒๒๒ ๒๔๔ ๔๖๖ ๒๑๕ ๒๔๖ ๔๖๑ 

๙ บ้านคลองล าเจียก ๒๒๐ ๒๔๙ ๔๖๙ ๒๒๙ ๒๕๓ ๔๘๒ ๒๓๐ ๒๕๑ ๔๘๑ 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ ๒๖๙ ๒๘๑ ๕๕๐ ๒๗๓ ๒๘๐ ๕๕๓ ๒๗๔ ๒๗๓ ๕๔๗ 

๑๑ บ้านเนินแสง ๒๕๓ ๒๓๗ ๔๙๐ ๒๕๘ ๒๔๕ ๕๐๓ ๒๖๕ ๒๔๘ ๕๑๓ 

๑๒ บ้านแสนสุข ๓๓๒ ๓๔๘ ๕๘๐ ๓๓๘ ๓๔๗ ๖๘๕ ๓๔๔ ๓๕๓ ๖๙๗ 

๑๓ บ้านนาจะเรีย ๓๘๔ ๓๘๔ ๗๖๘ ๓๙๒ ๓๙๐ ๗๘๒ ๓๙๘ ๓๙๐ ๗๘๘ 

๑๔ บ้านปรือคันใต้ ๕๑๑ ๕๐๘ ๑,๐๑๙ ๕๐๖ ๕๑๔ ๑,๐๒๐ ๕๐๖ ๕๑๒ ๑,๐๑๘ 

๑๕ บ้านบางกระวาน ๑๙๙ ๑๙๐ ๓๘๙ ๑๙๖ ๑๘๕ ๓๘๑ ๑๙๗ ๑๗๘ ๓๗๕ 

๑๖ บ้านหนองอาเสร ๑๔๔ ๑๓๑ ๒๗๕ ๑๔๖ ๑๒๖ ๒๗๒ ๑๔๕ ๑๓๐ ๒๗๕ 

๑๗ บ้านทุ่งชัย ๓๓๗ ๓๔๗ ๖๘๔ ๓๔๙ ๓๕๕ ๗๐๔ ๓๔๗ ๓๕๒ ๖๙๙ 

๑๘ บ้านเนินเสรี ๒๓๗ ๒๒๖ ๔๖๓ ๒๓๔ ๒๒๗ ๔๖๑ ๒๓๖ ๒๓๒ ๔๖๘ 

๑๙ บ้านหนองสิม ๒๐๗ ๒๐๓ ๔๑๐ ๒๐๕ ๒๐๐ ๔๐๕ ๒๐๐ ๑๙๗ ๓๙๗ 

๒๐ บ้านนาค้อ ๑๑๔ ๑๒๘ ๒๔๒ ๑๒๐ ๑๓๐ ๒๕๐ ๑๒๓ ๑๓๒ ๒๕๕ 

รวม ๕,๘๓๓ ๕,๙๒๔ ๑๑,๗๕๗ ๕,๘๘๒ ๕,๙๗๓ ๑๑,๘๕๕ ๕,๘๖๗ ๕,๙๙๖ ๑๑,๘๖๓ 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
การศึกษาในระดับก่อนปฐมวัย องค์การบริหารส่วนต าบลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 

๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงัน้ี 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ่  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑  บ้านปรือใหญ่   
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๓ บ้านนาจะเรีย    
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง   ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๑ บ้านเนินแสง   
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๖ บ้านโนนสมบูรณ์   
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ   ตั้งอยู่ หมู่ที ่๓ บ้านตาเบ๊าะ   
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน   ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๒ บ้านแสนสุข   

          ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคันใต้  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต้  
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียนก่อนเกณฑ์ / ครูผู้ดูแลเด็ก  

ในพื้นองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน
ห้อง จ านวนครู 

จ านวนเด็กเล็ก 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ่ ๑ ๓ ๑๕ ๒๑ ๓๖  
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย ๑ ๒ ๙ ๙ ๑๘  
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง ๑ ๒ ๗ ๑๗ ๒๔  
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ ์ ๑ ๓ ๑๗ ๑๔ ๓๑  
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบา๊ะ ๑ ๓ ๒๓ ๑๘ ๔๑  
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน ๑ ๒ ๑๒ ๑๖ ๒๘  
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคนั ๑ ๓ ๑๔ ๑๔ ๒๘  

รวมทั้งหมด ๗ ๑๘ ๙๗ ๑๐๙ ๒๐๖  
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน/ครู ของโรงเรียน 

ในพื้นองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 

ครู 

จ านวนนักเรียน 

รวม 

 
หมายเหตุ 

ก่อนประถม ป.๑ – ป.๖ ม.๑ – ม.๓ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑. โรงเรียนบ้านปรือใหญ ่  ๕๐ ๔๕ ๑๕๑ ๑๕๓ ๗๒ ๗๗ ๕๔๘  
๒. โรงเรียนบ้านปรือคัน  ๔๒ ๔๙ ๑๑๒ ๑๑๕ - - ๓๑๘  
๓. โรงเรียนบ้านบ้านหลัก  ๗ ๑๑ ๒๔ ๒๘ - - ๗๐  
๔. โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖  ๑๑ ๑๒ ๓๐ ๓๓ - - ๘๖  
๕. โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ ์  ๑๗ ๒๐ ๕๖ ๔๗ - - ๑๔๐  
๖. โรงเรียนบ้านมะขาม  ๒๗ ๔๗ ๙๐ ๘๗ - - ๒๕๑  
๗. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
วิทยบัลลังก ์

 - - - - - - -  

รวมทั้งหมด  ๑๕๔ ๑๘๔ ๔๖๓ ๔๖๓ ๗๒ ๗๗ ๑,๔๑๓  
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๔.๒ สาธารณสุข 
ต าบลปรือใหญ่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน  ๓  แห่ง  

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรือคัน    ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านปรือคันตะวันออก  
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรือใหญ่    ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑  บ้านปรือใหญ่  
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับทิมสยาม ๐๖  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๓ บ้านนาจะเรีย  

  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพบ้านปรือคัน ๑ แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน ๒๑๑ คน อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐   

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินงานสาธารณสุขด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉ่ีหนู เป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมด้านโภชนาการในเด็ก
แรกเกิดถึงห้าปีและเด็กวัยเรียน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการออกก าลังกาย โดยมีการจัดตั้ง
งบประมาณด าเนินการในข้อบัญญัติประมาณประจ าปี และการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

  ๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีบางครัวเรือนไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นที่สาธารณะในเวลากลางคืน รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน การขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. ชรบ.  เพ่ือ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเร่ืองที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรปรือ

ใหญ่ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ทราบน้ัน พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่   เป็นพื้นที่ที่มีสภาพสังคมชนบท ปัจจุบันมีภารกิจ ดังน้ี      

  ด้านงานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์  คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ งาน
สิทธิเด็กและสตรี ส ารวจจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  คนพิการ  ผู้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  ผู้ด้อยโอกาสและ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การรับขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการของผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้
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ความรู้เก่ียวกับระเบียบและการขอรับสวัสดิการต่างๆ  กับผู้น าชุมชนและบุคคลหรือครอบครัวที่มาขอรับบริการสังคม  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   กองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน  
เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อาสาสมัครดูแลคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ชมรมผู้สูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ   กลุ่มคนไทยใจอาสา   การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนพิการและทุพพลภาพ  ผู้ป่วยเอดส์  
เด็กด้อยโอกาส  สตรีหม้าย   ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวยากจน  บุคคลไร้ที่พ่ึง  คนเร่รอน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพ
คนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ส ารวจข้อมูลและท าทะเบียนข้อมูลผู้ด้อยโอกาสแก้ไขผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

- ผู้สูงอายุ   จ านวน  ๑,๔๑๐  ราย 
- ผู้พิการ จ านวน      ๓๘๐  ราย 
- ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน       ๓๖  ราย 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
                ถนนดิน/ถนนลูกรัง 
ล าดับ

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 
ชื่อ อบจ. ถนนดิน/ลกูรัง 
เทศบาล ของ อปท. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายสารุน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๓๐๐ 

๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง - ต าหนัก อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๖๐ 

๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง - ตาโสม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๙๐๐ 

๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายผู้ใหญ่ถึง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๐๕๐ 

๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายตาปุด อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๓๐๐ 

๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง - กระเบา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๐๐๐ 

๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง - ตะเคียนราม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๒๑๐ 

๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายศูนย์เด็ก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๖๐ 

๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายสมหวัง อบต.ปรือใหญ ่ ๔ ๓๐ 

๑๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายบางหิน - บางปลา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑,๗๐๐ 

๑๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒,๔,๑๑ สายแสนสุข - ตะเคียนราม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓,๔๕๐ 

๑๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายบรรณหาร - บวกสูง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๐๐ 

๑๓ ขขุันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายตะวันออกประปา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๑๐๐ 

๑๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗,๔,๑๑ สายปรือคันตะวันตก - เนนิแสง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๓๒ 

๑๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายมะขาม - กระเบา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๐๐๐ 

๑๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายสนามกฬีา - สารุน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๘๐๐ 

๑๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายนากระโดน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๙๐๐ 

๑๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายนาช า อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๕๑๐ 

๑๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายนาช า - บกใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๘๐๐ 

๒๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายสุทัศน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๐๐ 

 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 

ชื่อ อบจ. ถนนดิน/ลกูรัง 
เทศบาล ของ อปท. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

๒๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายแสนสุข - ภูมิไหม ้ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๐๐ 

๒๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายแสนสุข – โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก ์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓,๓๔๐ 

๒๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายกลางบ้านมะขาม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๐๐ 

๒๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายป่าช้าสนามกฬีา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๙๐๐ 

๒๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายบ้านตราด-คลองชลประทาน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๐๐ 

๒๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายโชคชัย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๕๐๐ 

๒๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายตาโม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๘๒ 

๒๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายกิ่งแกว้ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๓๙ 

๒๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายมะลิพันธ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๓๐ 

๓๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายตาแซม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๖๐ 

๓๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายเฉลิมชัย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๗๕ 

๓๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายผูใ้หญ่นิง อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๗๓ 

๓๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๒ สายสินชัย อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๓๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายหลังโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๓๗๐ 

๓๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายยายพลอย - ตามา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๐๐ 

๓๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายบุญใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๓๘ 

๓๗ ขขุันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๒ สายสดใส อบต.ปรือใหญ่ ๖ ๒๑๘ 

๓๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายข้างวัด  อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๓๕ 

๓๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายเสรีธรรม อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๓๑ 

๔๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายตลาดชุมชน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๓๗ 

๔๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายบานชื่น อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๙๐ 

๔๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายแซรปูล อบต.ปรือใหญ่ ๔, ๕๐๐ 

๔๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายภูมไิหม้ - ตายัน อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๙๕๐ 

๔๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายหนองต่อ - กุดสันดนั อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๒,๙๐๐ 

๔๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายประปา - กุดสนัดนั อบต.ปรือใหญ่ ๓.๕ ๒๕๕ 

๔๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายรอบสาธารณะ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๐๐๐ 

๔๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙,๑๔ สายตาพรม อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๕๐๐ 

๔๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕,๑๙,๑๔,๑๕,๙ สายควายเดิน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓,๐๗๒ 

๔๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายสุขสวรรค ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๕๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายเอก - หลงัโรงรียน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๕๐ 

๕๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายศรีประชา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๐ 

๕๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายอนามัย - ก่อไผ ่ อบต.ปรือใหญ่ ๐.. ๐ 

๕๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายราชภัคดี - ตาโคลง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๔๐ 

๕๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายยายวรรณนา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๔๐ 

๕๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายหนองปรือ - หลังโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๓๘๐ 

๕๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายข้างอนามัย อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๕๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายหน้า อบต. - เฉลมิพระกียรต ิ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๘๐ 

๕๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายภูมิโตนด อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๒๐๐ 

๕๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายปูตา - หนองปรอื อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๖๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายช่างน้อย อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๐๐๐ 

๖๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙ สายชุมชน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๐๐๐ 

๖๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙ สายครูล าเพียร - ช้างหล่ม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๘๔๐ 

 



- ๑๑ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 

ชือ่ อบจ. ถนนดิน/ลกูรัง 
เทศบาล ของ อปท. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

๖๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙ สายสิริรัตน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๑๖๐ 

๖๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙ สายภูมิเลียว อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๕๐ 

๖๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายหนองเกวียน อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑,๕๐๐ 

๖๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายเข้าหนองเกวียน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๐๐ 

๖๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายตาปุด อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๖๐๐ 

๖๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายตาหอม อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑,๑๖๐ 

๖๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายลาดยาง - ปลาบึก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๖๖๖ 

๗๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๗๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายปูตา อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๗๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายตาเสมอ - ตาโยง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๕๔ 

๗๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายสุรสิน-ตาเกา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๘๐๐ 

๗๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายสุรการ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๗๐ 

๗๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายสุรเดช - สะพานหาร อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๓๒ 

๗๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายตากย - นาชะโด อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๕๘๕ 

๗๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายตาพลอย - ตาฤทธิ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๘๕๕ 

๗๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายฌาปณกิจสถาน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๔๕ 

๗๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายรวมมิตร อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๘๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายเพลินจิตร อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๘๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล - นาสวาย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๔๘๐ 

๘๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล ซ.๑ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๘๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล ซ๒ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๘๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายตาเอ็ม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๒๐๐ 

๘๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายตาเบ๊าะ - นาจะเรีย อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๙๘๐ 

๘๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายสระเสร็จ - บกใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๐๐๐ 

๘๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายแสนสุข อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๘๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายสมศักดิ์ - ตาเบ๊าะ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๖๐๐ 

๘๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายเข้าศาลา - สนามกีฬา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๖๐ 

๙๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายพันตรี  อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๙๕ 

๙๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายตาเยียน - คลองส่งน้ า อบต.ปรือใหญ ่ ๕ ๒๗๒ 

๙๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายศาลากลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๙๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายสิงหา - ตาหลง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๔๖๐ 

๙๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายศูนย์เด็ก ฯ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๙๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายวัด - พรมสิทธ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๙๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑,๑๗ สายเกษ - กล๊อย๊อก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๑๔ 

๙๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕,๑๙,๑๔,๑๕,๙,๒๐ สายอนามัย - นาค้อ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๙๘๐ 

๙๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายโคกพระ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๑๙๐ 

๙๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายโคกพระนาใหม ่ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๕๔๐ 

๑๐๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙,๑๕ สายผู้ใหญ่สิม - หนองสิม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๓๗๐ 

๑๐๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๐๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายตามอญ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๐๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายศาลากลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๐๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายเลขา อบต.ปรือใหญ่ ๓.๕ ๑๕๐ 

 



- ๑๒ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 

ชื่อ อบจ. ถนนดิน/ลกูรัง 
เทศบาล ของ อปท. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

๑๐๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายลานมัน - นิคม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๐๐ 

๑๐๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายก่อไผ่ - ช่างสนัน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๐๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายสมรัตน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๐๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายกลางบ้าน - คลองส่งน้ า อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๙๐ 

๑๐๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายทุ่งชัย - ปรอืใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๓๙๙ 

๑๑๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายมิยาซาวา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๕๕ 

๑๑๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายราชวิถ ี อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๑๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายนางจัน - คลองส่งน้ า - หนองจรึง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๔๓ 

๑๑๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายกล๊อย๊อก อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๙๒๕ 

๑๑๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายทุ่งชัย - ศรีตระกูล อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๗๐๐ 

๑๑๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายกันจร่อง - หนองรมู อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๓,๐๐๐ 

๑๑๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายมิตรไมตรี – สิงหา - ตาหลง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๔๖๐ 

๑๑๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายหนองทุม่ - ศรีตระกูล อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๑๐๐ 

๑๑๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายปรือใหญ่ - นาจะเรีย อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓,๐๐๐ 

๑๑๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายปรือใหญ่ - คลองชลประทาน - มิตรภาพ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๑๐๐ 

๑๒๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายท านบตาอุด อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๖๐๐ 

๑๒๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายมนตรีวงษ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๒๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายปูตา-หนองหมื่น อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๘๑๙ 

๑๒๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๒๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาชื่น อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๔๐๐ 

๑๒๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายหนองไทร อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๘๐๐ 

๑๒๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายบ้านหลัก-ศรีตระกูล อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๐๐๐ 

๑๒๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายบ้านเถิด อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๐๐ 

๑๒๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายหลังโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๒๐๐ 

๑๒๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชารวมใจ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๓๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาอทุิศ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๖๒ 

๑๓๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาอทุิศ ซ.๑ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๕๐ 

๑๓๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๒ สายสันติภาพ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๘๖ 

๑๓๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประปา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๕๖๙ 

๑๓๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาชื่น อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๗๐๒ 

๑๓๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายเพชรรัตน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๓๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายเกษทุ่งชัย - คลองชลประทาน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๑๔ 

๑๓๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายเกษศิลา อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๓๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖,๑๖ สายโนนสมบูณ์ - หนองอาเสร อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๑๗๓ 

๑๓๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายพุทธา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๐๐ 

๑๔๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๘ สายมิยาซาวา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๔๑๕ 

๑๔๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายตามา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๖๐๐ 

๑๔๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายตาแยง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๐๐ 

๑๔๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายหน้าโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๔๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายข้างโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๘๐ 

๑๔๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายแสนสะอาด-หนองอาเสร อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๑๘๐ 

๑๔๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายตาเงาะ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๒๘๐ 

 



- ๑๓ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 

ชื่อ อบจ. ถนนดิน/ลกูรัง 
เทศบาล ของ อปท. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว (ม.) 

๑๔๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายโอเพลิง อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑,๓๘๐ 

๑๔๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายข้างวัดพรมสิทธิ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๔๙ ขขุันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๖  สายหนองอาเสรนาจะเรีย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๑๓๐ 

๑๕๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายอนามัยน้ าหยด อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๐๙๕ 

๑๕๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายรอบป่าชุมชน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๐๘๑ 

๑๕๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายซ้ ากุ้ง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๘๐๐ 

๑๕๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายซ ากุ้งโต้โต ้ อบต.ปรือใหญ่ ๓.๕ ๑,๙๐๐ 

๑๕๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายคุ้ม ๙ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๕๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายซ้ ากุ้ง-วัดถ้ าสระพงษ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๕๒ 

๑๕๖ ขขุันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๑ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๕๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๒ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๕๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๓ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๕๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๔ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๕ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๖ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๗ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๘ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายประปา-เข้าวดั อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๖๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายสุพิน – เปรมปรีย์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๕ 

๑๖๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายคลองชลประทานประปา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑,๐๐๐ 

๑๖๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายก่อไผ ่ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๓ 

๑๖๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายวัดป่าเสรีธรรม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๕๐ 

๑๖๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายศพด.โนนสมบูรณ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๕๐ 

๑๗๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายปูตา - เนนิเสร ี อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๗๔๐ 

๑๗๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖,๑๘ สายบุญมี อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๗๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายปรือใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๗๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๖,๑๓ สายโนนสมบรูณ์  -  นาจะเรีย อบต.ปรือใหญ่ ๐ ๐ 

๑๗๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๑ สายเนินแสง-นาตราด อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒,๐๐๐ 

๑๗๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๙ สายหนองพรานดิน อบต.ปรือใหญ่ ๘ ๑,๐๐๐ 

๑๗๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๓ สายเพลิงไหม้ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๙,๐๐๐ 

๑๗๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๘ สายวินัย-วัดป่า อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑,๐๐๐ 

๑๗๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๑๘ สายประดู่ใหญ่-ตาเงาะ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๑๐๐ 

๑๗๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๙ สายโรงเรียน-ป่าช้า อบต.ปรือใหญ่ ๘ ๓,๐๐๐ 

๑๘๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๙ สายภูมิตา-ต้นตะโหนด อบต.ปรือใหญ่ ๘ ๓,๐๐๐ 

๑๘๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๙ สายสว่างแว่น อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๐๐ 

๑๘๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ ่ ๙ สายคลองน้ าทิง้ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ถนนคอนกรีต /ถนนลาดยาง 
ล าดับ

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 
ชื่อ อบจ. ปรับปรุงเป็นถนน 

เทศบาล ลาดยาง/คสล. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 

๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง - กระเบา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๔๐ 

๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายสมหวัง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๒๐ 

๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗,๔,๑๑ สายปรือคันตะวันตก - เนนิแสง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๑๖๘ 

๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๔ สายกลางบ้านมะขาม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๐๐ 

๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายบ้านตราด - คลองชลประทาน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๐๐ 

๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายตาแซม อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๐๐ 

๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายเฉลิมชัย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๑๕ 

๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายผู้ใหญ่นิง อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๔๐ 

๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายสินชัย อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๒๗ 

๑๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายยายพลอย - ตามา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๘๐๐ 

๑๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายบุญใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๙๓ 

๑๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายเสรีธรรม อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๕๗ 

๑๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๒ สายตลาดชุมชน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๐๐ 

๑๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายแซรปูล อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๐๐ 

๑๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕,๑๙,๑๔,๑๕,๙ สายควายเดิน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๒๘ 

๑๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายสุขสวรรค ์ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๓๐ 

๑๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายเอก-หลังโรงรียน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๗๐ 

๑๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายศรีประชา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๓๑๐ 

๑๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ อนามัย-ก่อไผ ่ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๘๒ 

๒๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ ราชภัคดี-ตาโคลง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๕๐ 

๒๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ ยายวรรณนา อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๖๐ 

๒๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕ สายข้างอนามัย อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๐ 

๒๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายหน้า อบต.-เฉลิมพระกียรต ิ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๘๗๔ 

๒๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายปูตา-หนองปรอื อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๑๘ 

๒๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายลาดยาง-ปลาบืก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๒๔ 

๒๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๕๐ 

๒๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายปูตา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๕๐ 

๒๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒๐ สายตาเสมอ-ตาโยง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๒๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายตาหอม-ตาฤทธิ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๒๐ 

๓๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายรวมมิตร อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๑๑ 

๓๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายเพลินจิตร อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๑๘ 

๓๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล-นาสวาย อบต.ปรือใหญ ่ ๔ ๙๔๓ 

๓๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล ซ.๑ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๙๕ 

๓๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายมิ่งมงคล ซ๒ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๒๐ 

๓๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๓ สายแสนสุข อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๖๖๘ 

๓๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายตาเยียน-คลองส่งน้ า อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๔๐ 

๓๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายศาลากลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๘๖ 

๓๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑  สายศูนย์เด็ก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๖๒ 

๓๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายวัดพรมสทิธ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๒๕๕ 

๔๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายเกษ-กลอ๊ย๊อก อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๕๖ 

๔๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๕,๑๙,๑๔,๑๕,๙,๒๐ สายอนามัย-นาคอ้ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๔๗๘ 

๔๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙,๑๕ สายผู้ใหญ่สิม-หนองสมิ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๑๐ 



- ๑๕ - 
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่ ชื่อสายทาง 

ชื่อ อบจ. ปรับปรุงเป็นถนน 

เทศบาล ลาดยาง/คสล. 
อบต. กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 

๔๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๘๐ 

๔๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายตามอญ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๒๐๐ 

๔๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายศาลากลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๖๐ 

๔๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๙ สายลานมัน - นิคม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๐๐ 

๔๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายก่อไผ่ - ช่างสนัน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๐๓ 

๔๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายสมรัตน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๑๖ 

๔๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๖๑ 

๕๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายมิยาซาวา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๕ 

๕๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ ราชวิถ ี อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๕๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายนางจัน คลองส่งน้ า-หนองจรึง อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๕๗ 

๕๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายมนตรีวงษ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๔๐ 

๕๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายปูตา-หนองหมื่น อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๔๘๕ 

๕๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายกลางบ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๙๕ 

๕๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชารวมใจ อบต.ปรือใหญ ่ ๔ ๕๕๘ 

๕๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาอทุิศ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๙๓ 

๕๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายประชาชื่น อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๕๗ 

๕๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายเพชรรัตน ์ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๑๔๖ 

๖๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑,๑๗ สายเกษทุ่งชัย - คลองชลประทาน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๖๕๖ 

๖๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายเกษ - ศิลา อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๙๐ 

๖๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖,๑๖ สายโนนสมบรูณ์ - หนองอาเสร อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๖๔ 

๖๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายพรหมศิร ิ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๕๐ 

๖๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๘ สายมิยาซาวา อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๕๐๐ 

๖๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายตาแยง อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๐๐ 

๖๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖ สายหน้าโรงเรียน อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๒๕๐ 

๖๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑ สายข้างวัด - พรมสทิธิ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๖๘ 

๖๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายอนามัย - น้ าหยด อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๐๐ 

๖๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายรอบป่าชุมชน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๕๐ 

๗๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายคุ้ม ๙ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๕๕ 

๗๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายซ้ ากุ้ง - วัดถ้ าสระพงษ์ อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๑๑๘ 

๗๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๑ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๗๒ 

๗๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๒ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๔ ขขุันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๓ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๔ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๕ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๖ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๗ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๒๐ 

๗๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายสายคุ้ม ๘ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓๒๐ 

๘๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายประปา - เข้าวัด อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๕ 

๘๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายสุพิน - เปรมปรีย์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๔๕๐ 

๘๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๘ สายก่อไผ ่ อบต.ปรือใหญ่ ๓ ๗๘ 

๘๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๖,๑๘ สายบุญมี อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๓๐ 
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๘๔ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๗ สายหลังด าแนนวัด อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๕๐๐ 

๘๕ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๐ สายกลางหมู่บ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑๐๐ 

๘๖ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒,๐๐๐ 

๘๗ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๔ สายจ าปาศักดิ ์ อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๗๐๐ 

๘๘ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๑ สายเนินแสง-ตะเคียนราม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๓,๐๐๐ 

๘๙ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๕ สายศิริเปรม อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๕๐ 

๙๐ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายนาจะเรีย-อ่างเก็บน้ า อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๑,๕๐๐ 

๙๑ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๓ สายนาจะเรีย-ป่าช้า อบต.ปรือใหญ่ ๔ ๓๐๐ 

๙๒ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๒ สายบ้านหลัก-ศรีตระกูล อบต.ปรือใหญ่ ๕ ๒๐๐ 

๙๓ ขุขันธ ์ ปรือใหญ่ ๑๗ สายบ้านทุ่งชัย-โพธิก์ระสังข ์ อบต.ปรือใหญ่ ๖ ๔,๐๐๐ 

 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีไฟฟ้าใช้  ดังน้ี 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน จ านวนทั้งหมด  ๒,๕๐๕ ครัวเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   ๒๐ หมู่บ้าน   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่ต้องได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นประจ า โดยหากจะด าเนินการติดตั้งในจุดใหม่จะต้องอุดหนุนงบประมาณให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอขุขันธ์ด าเนินการให้ 

๕.๓ การประปา 
   จ ำนวนครัวเรือนที่มีประปำใช้  มีจ ำนวนทั้งหมด  ๒,๒๑๒ ครัวเรือน 

๕.๔ การโทรคมนาคม 
   (๑)  มีโทรศัพท์บ้าน (Telephone) เป็นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้ ผู้ใช้สองคนหรือ
มากกว่า สามารถสนทนากัน เมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันที่จะได้ยินเสียงกันโดยตรง โดยสายโทรศัพท์ สาย
ที่โยงถึงกันเพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
   (๒)  มีโทรศัพท์มือถือ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่าน โทรศัพท์มือถือใช้
คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน 
   (๓)  มีคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ 

   (๔)  มีใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) เป็นตัวกลางของสัญญาณแสงชนิดหนึ่ง ที่ท ามาจากแก้วซึ่งมี
ความบริสุทธิ์สูงมาก สายใยแก้วน าแสงมีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก มีขนาดประมาณเส้นผมของมนุษย์เรา 
   (๕)  สัญญาณไร้สายแบบต่างๆ (WIFI) เป็นสัญญาณท่ีช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ 
 



- ๑๗ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  ๕๑,๓๕๐  ไร่ หรือประมาณ  ๘๓  ตารางกิโลเมตร  

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางแสดงรายละเอียดพื้นที่/สภาพการถือครองในเขตพ้ืนที่ต าบลปรือใหญ่ 
หมู่ที่ บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด  

(ไร่) 
พ้ืนที่การเกษตร 

(ไร่) 
พ้ืนที่สาธารณะ 

(ไร่) 
ที่อยู่อาศัย 

(ไร่) 
๑ บ้านปรือใหญ่ ๒,๒๓๔.๗๕ ๒,๑๒๘.๕๐ ๓๕๗.๘๓ ๙๐ 
๒ บ้านหลัก ๙๖๕ ๙๑๙ ๑๐.๔๐ ๔๔.๕๐ 
๓ บ้านตาเบ๊าะ ๑,๘๔๐.๗๕ ๑,๗๕๓ ๑๔๔.๙๒ ๘๑.๕๐ 
๔ บ้านมะขาม ๑,๒๖๙.๕๐ ๑,๒๐๙ ๒๗๓.๙๕ ๕๑ 
๕ บ้านปรือคันตะวันออก ๙๕๕ ๙๐๙.๕๐ ๑๙๐.๓๓ ๔๒.๗๕ 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑,๗๘๖ ๑,๗๐๑ ๑๐.๕๕ ๘๓.๗๕ 
๗ บ้านปรือคันตะวันตก ๙๗๙.๕๐ ๙๓๒.๗๕ ๔๕๕.๘๗ ๔๒.๗๕ 
๘ บ้านโพธิ์สว่าง ๑,๑๗๒ ๑,๑๑๖.๒๕ ๔.๒๓ ๕๒.๗๕ 
๙ บ้านคลองล าเจียก ๒,๗๒๓ ๒,๕๙๓.๒๕ ๖๑.๖๐ ๑๒๑ 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ ๒,๖๕๕ ๒,๕๒๘.๕๐ ๔๙.๗๕ ๗๖.๗๕ 
๑๑ บ้านเนินแสง ๒,๓๗๑ ๒๒๕๘ ๘๘.๙๕ ๖๙.๒๕ 
๑๒ บ้านแสนสุข ๑,๘๐๙ ๑,๗๒๒.๗๕ ๕๒.๒๒ ๗๖.๒๕ 
๑๓ บ้านนาจะเรีย ๒,๖๒๐ ๒,๔๙๕.๗๕ ๖.๕๐ ๑๑๘.๒๕ 
๑๔ บ้านปรือคันใต ้ ๑,๖๙๒ ๑,๖๑๑.๕๐ ๓๓.๙๙ ๗๐.๗๕ 
๑๕ บ้านบางกระวาน ๖๙๒.๗๕ ๖๕๙.๗๕ ๘๕ ๓๐ 
๑๖ บ้านหนองอาเสร ๙๓๐ ๘๘๖ ๕.๘๗ ๒๐.๒๕ 
๑๗ บ้านทุ่งชัย ๓,๓๔๗ ๓,๒๖๔ ๑๒.๒๙ ๗๔.๒๕ 
๑๘ บ้านเนินเสรี ๑,๒๕๔ ๑,๑๙๔ ๒ งาน ๔๐.๕๐ 
๑๙ บ้านหนองสิม ๒๔๘ ๑๙๘ ๑.๗๕ ๔๘.๒๕ 
๒๐ บ้านนาค้อ ๕๒๙ ๕๐๓ ๘.๒๕ ๑๗ 

รวม ๓๒,๑๕๔.๒๕ ๓๐,๕๘๕ ๑,๘๕๔.๔๕ ๑,๓๓๑.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางแสดงพ้ืนที่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด  ดังน้ี 

 
หมู่ที ่

 
บ้าน 

ข้าว ( นาปี / นาปรัง ) มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

จ านวนผู้
ปลูก  
(คน) 

พ้ืนที่ปลูก  
(ไร่) 

จ านวน 
ผู้ปลูก  
(คน) 

พ้ืนที่ปลูก  
(ไร่) 

จ านวนผู้
ปลูก (คน) 

พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

๑ บ้านปรือใหญ่ ๑๗๐ ๑,๘๗๓.๗๕ ๒๓ ๒๕๕.๗๕ - - 
๒ บ้านหลัก ๘๑ ๙๑๗.๕๐ ๑ ๑.๕๐ - - 
๓ บ้านตาเบ๊าะ ๑๓๐ ๑,๒๐๖.๒๕ ๗๕ ๕๕๗.๗๕ - - 
๔ บ้านมะขาม ๑๐๔ ๘๒๗.๒๕ ๖๑ ๓๘๑.๗๕ - - 
๕ บ้านปรือคันตะวันออก ๑๐๘ ๗๖๗.๕๐ ๒๖ ๑๔๒.๐๐ - - 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๑๑ ๑,๓๖๒.๒๕ ๓๓ ๓๓๘.๗๕ - - 
๗ บ้านปรือคันตะวันตก ๑๐๙ ๘๓๒.๕๐ ๑๗ ๑๐๐.๒๕ - - 
๘ บ้านโพธ์ิสว่าง ๗๗ ๑,๐๙๒.๒๕ ๘ ๒๔.๐๐ - - 
๙ บ้านคลองล าเจียก ๑๘ ๑,๘๕๓.๕๐ ๑๖๑ ๑,๐๐๙.๗๕ - - 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ ๒๒๙ ๒,๔๔๓.๒๕ ๑๖ ๘๕.๒๕ - - 
๑๑ บ้านเนินแสง ๑๗๘ ๑,๗๖๗.๗๕ ๗๕ ๔๙๐.๒๕ - - 
๑๒ บ้านแสนสุข ๑๒๓ ๙๔๒.๐๐ ๑๑๗ ๗๘๐.๗๕ - - 
๑๓ บ้านนาจะเรีย ๘๒ ๗๒๗.๐๐ ๑๕๗ ๑,๗๖๘.๗๕ - - 
๑๔ บ้านปรือคันใต้ ๑๖๔ ๑,๒๔๓.๒๕ ๕๘ ๓๖๘.๒๕ - - 
๑๕ บ้านบางกระวาน ๖๒ ๕๓๐.๕๐ ๒๗ ๑๒๙.๒๕ - - 
๑๖ บ้านหนองอาเสร ๕๗ ๔๗๘.๕๐ ๔๓ ๔๐๗.๕๐ - - 
๑๗ บ้านทุ่งชัย ๑๙๙ ๒,๔๓๘.๒๕ ๙๐ ๘๒๕.๗๕ - - 
๑๘ บ้านเนินเสรี ๔๔ ๕๑๐.๐๐ ๕๘ ๖๘๔.๗๕ ๑ ๔๑ 
๑๙ บ้านหนองสิม ๓๐ ๑๙๔.๕๐ ๒ ๓.๕๐ - - 
๒๐ บ้านนาค้อ ๖๕ ๔๖๘.๗๕ ๗ ๓๕.๐๐ - - 

รวม ๑,๗๒๘ ๒๒,๒๐๖.๕๐ ๙๔๑ ๘,๓๗๘.๕๐ ๑ ๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖.๒ การประมง   

๖.๓ การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
๖.๔ การบริการ 

   - ปั๊มน้ ำมัน   จ ำนวน  ๒๙ แห่ง 
  - โรงสีข้ำว   จ ำนวน  ๓๖ แห่ง 
  - ร้ำนค้ำปลีก   จ ำนวน   ๑๓๑ แห่ง 
  - ร้ำนซ่อมเคร่ืองยนต์  จ ำนวน  ๙         แห่ง 
  - ลำนรับซื้อมันส ำปะหลัง  จ ำนวน   ๔ แห่ง  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
   สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญและโบราณสถาน 
  ๑. น้ าตกวัดถ้ าสระพงษ์   บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 
  ๒. สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 

   ๓. ศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้นาจะเรีย บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 
  ๔. ศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้โอตราว  บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 
  ๕. อ่างเก็บน้ าบ้านนาจะเรีย  บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 
  ๖. อ่างเก็บน้ าซ ากุ้ง   บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 

 
หมู่ที ่

 
ช่ือบ้าน 

จ านวนผู้
เลี้ยง (คน) 

พ้ืนที ่ ประเภทการเลี้ยง พันธ์ุปลาที่เลี้ยง 

ไร่ งาน ตร.ว บ่อดิน 
บ่อ

พลาสติก 
ปลา
ดุก 

ปลา
นิล 

ปลา
ตะเพียน 

๑ บ้านปรือใหญ ่ ๑๓ ๘ ๑ ๐ ๑๑ ๒ ๑ ๙ ๓ 
๒ บ้านหลัก ๒ ๐ ๓ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๓ บ้านตาเบา๊ะ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 
๔ บ้านมะขาม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕ บ้านปรือคันตะวันออก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ บ้านโนนสมบรูณ ์ ๖ ๐ ๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 
๗ บ้านปรือคันตะวันตก ๓ ๑ ๒ ๐ ๓ ๐ ๐ ๒ ๑ 
๘ บ้านโพธ์ิสว่าง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙ บ้านคลองล าเจียก ๑๒ ๑๐ ๒ ๐ ๑๒ ๐ ๐ ๗ ๕ 

๑๐ บ้านเกษนาค้อ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๑ บ้านเนินแสง ๑๘ ๑๕ ๓ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๑๕ ๓ 
๑๒ บ้านแสนสุข ๑๖ ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๕ ๑๑ 
๑๓ บ้านนาจะเรีย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๔ บ้านปรือคันใต ้ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๕ บ้านบางกระวาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๖ บ้านหนองอาเสร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๗ บ้านทุ่งชัย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๘ บ้านเนินเสรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๙ บ้านหนองสิม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒๐ บ้านนาค้อ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๖๗ ๕๔ ๒ ๐ ๖๕ ๒ ๒ ๔๑ ๒๔ 
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  ๗. ผามรกต     บ้านนาจะเรีย หมู่ ๑๓ 
  ๘. สถานที่ชมปลาบึกยักษ์ห้วยตาเตือ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านนาค้อ หมู่ ๒๐ 
        และบ้านคลองล าเจียก หมู่ ๙ 
  ๙.สถานที่ชมปลาบึกยักษ์วัดบ้านตาเบ๊าะ  บ้านตาเบ๊าะ หมู่ ๓   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาใช้ในการปลูกข้าวเป็นดินร่วนปนทราย

ระบายน้ าได้ดี แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าแต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ การประกอบอาชีพของประชากรใน
ต าบล ร้อยละ ๙๒.๕  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว ท าไร่ เช่น มันส าปะหลัง ปอแก้ว ข้าวโพด เป็นต้นผักและ
ผลไม้บางชนิด เช่น กล้วย มะม่วง แตงโม เป็นการปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหนา่ยส าหรับพืชเศรษฐกิจหลัก
ในชุมชน ได้แก่ ข้าวและมันส าปะหลัง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน และมีลานรับซื้อมัน
ส าปะหลังหลายแห่ง พื้นที่บางส่วนของต าบลปรือใหญ่สามารถท านาปรังได้  โดยมีน้ าจากระบบชลประทานอ่างเก็บน้ า
ห้วยศาลา ประชากรบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั้งภายในหมู่บ้านและต่างจังหวัดส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร 
เป็ด และไก่ เป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย  

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
ชื่อกลุ่ม      งบประมาณ  (บาท) 
๑. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปรือใหญ่ ม.๑ (๘/๒๕๕๘)   ๔๓,๐๐๐.- 
๒. กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.๑ (๙/๒๕๕๘)      ๔๒,๐๐๐.- 
๓. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลัก หมู่ที่ ๒     ๒๐,๐๐๐.- 
๔. กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ (๒๕๕๗)    ๑๕,๐๐๐.- 
๕. กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ ๘ (๒๕๕๗)   ๕๐,๐๐๐.- 
๖. กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์เน้ือบ้านตาเบ๊าะ หมู่ที ่๓   ๕๐,๐๐๐.- 
๗. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปรือคันตะวันออก ม.๕ (๕๗)   ๔๕,๐๐๐.- 
๘. กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖     ๑๖,๖๗๕.- 
๙. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๖             ๔,๐๐๐.- 
๑๐. กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มที่ ๒ ม.๖      ๓๐,๐๐๐.- 
๑๑. กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านปรือคันตะวันตก  ๒๕,๐๐๐.- 
๑๒. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปรือคันตะวันตก หมู่ที่ ๗   ๑๒,๕๐๐.- 
๑๓. กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกบ้านปรือคันตะวันตก  ๒๕,๐๐๐.- 
๑๔. กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโพธิ์สว่าง ม.๘     ๒๕,๐๐๐.- 
๑๕. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านคลองล าเจียก ม.๙ (๕๖)   ๒๐,๐๐๐.- 
๑๖. กลุ่มทอผ้าบ้านคลองล าเจียก หมูที่ ๙ (๕๗)   ๓๓,๓๓๔.- 
๑๗. กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์เน้ือบ้านคลองล าเจียก ม.๙   ๓๐,๐๐๐.- 
๑๘. กลุ่มเลี้ยงสุกรเพ่ือยกระดับชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาค้อ            ๑๐๐,๐๐๐.- 
๑๙. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๘)  ๕๐,๐๐๐.- 
๒๐. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ (๖/๒๕๕๘)  ๕๐,๐๐๐.- 
๒๑. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒   ๒๐,๐๐๐.- 
๒๒. กลุ่มท าขนมกะหร่ีปั๊บ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒   ๒๖,๖๖๗.- 
๒๓. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ (๒/๒๕๕๘)  ๔๐,๐๐๐.- 
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๒๔. กลุ่มเลี้ยงโค บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓        ๕,๐๐๐.- 
๒๕. กลุ่มท าขนมไทย หมู่ที่ ๑๔      ๒๓,๓๓๔.- 
๒๖. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านปรือคันใต้ ม.๑๔ (๕๘)(๑)   ๖๕,๐๐๐.- 
๒๗. กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง บ้านบางกระวาน ม.๑๕  ๒๐,๐๐๐.- 
๒๘. กลุ่มเลี้ยงโคบ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕    ๒๗,๐๐๐.- 
๒๙. กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านบางกระวาน ม.๑๕  ๔๐,๐๐๐.- 
๓๐. กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน (๒๕๕๗) ม.๑๖     ๔๐,๑๒๕.- 
๓๑. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองอาเสร หมู่ที่ ๑๖ (๑๐/๕๘)  ๓๐,๐๐๐.- 
๓๒. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย     ๒๐,๐๐๐.- 
๓๓. กลุ่มเลี้ยงไก่เน้ือ หมู่ที่ ๑๗ (๒๕๕๗)     ๑๐,๐๐๐.- 
๓๔. กลุ่มร้านค้าพอเพียง หมู่ที่ ๑๗ (๒๕๕๗)    ๑๐,๐๐๐.- 
๓๕. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ (๓/๒๕๕๘)  ๖๐,๐๐๐.- 
๓๖. กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน ม.๑๘       ๓๘,๕๕๐.- 
๓๗. กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.๑๙ (๒๕๕๗)       ๒๕,๐๐๐.- 
๓๘. กลุ่มเลี้ยงปลานิล บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙    ๒๐,๐๐๐.- 
๖.๘ แรงงาน 

  ประชากรส่วนใหญ่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาใช้ในการปลูกข้าวเป็นดินร่วน
ปนทรายระบายน้ าได้ดี แม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าแต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้  การประกอบอาชีพของ
ประชากรในต าบล   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว ท าไร่ เช่น มันส าปะหลัง   เป็นต้น     ผักและผลไม้บางชนิด 
เช่น กล้วย มะม่วง แตงโม เป็นการปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่ายส าหรับพืชเศรษฐกิจหลักในชุมชน ได้แก่  
ข้าวและมันส าปะหลัง  มีโรงสีข้าวขนาดเล็กกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน และมีลานรับซื้อมันส าปะหลังหลายแห่ง 
พ้ืนที่บางส่วนของต าบลปรือใหญ่สามารถท านาปรังได้  โดยมีน้ าจากระบบชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยศาลา ประชากร
บางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั้งภายในหมู่บ้านและต่างจังหวัดส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นการ
เลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย  
   ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังจากฤดูท านาเกษตรกรจะ
ว่างงานขาดรายได้เสริมมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ท าให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่   
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ   ๑๐๐  
   ด้านการศาสนาในต าบลปรือใหญ่น้ันมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีวัดจ านวน ๗ แห่ง และส านัก

สงฆ์ จ านวน ๑ แห่ง ดังน้ี 
   ๑. วัดปรือใหญ่    หมู่ที่ ๑  บ้านปรือใหญ่   
   ๒. วัดปรือคัน    หมู่ที่ ๗  บ้านปรือคันตะวันตก 
   ๓. วัดตาเบ๊าะ    หมู่ที ่๓ บ้านตาเบ๊าะ  

  ๔. วัดถ้ าสระพงษ์    หมู่ที ่๑๓ บ้านนาจะเรีย  
   ๕. วัดบ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที ่๖   บ้านโนนสมบูรณ์ 
   ๖. วัดป่าเสรีธรรมวนาราม   หมู่ที ่๑๘ บ้านเนินเสรี  

  ๗. วัดบ้านโพธิ์สว่าง   หมู่ที ่๘   บ้านโพธิ์สว่าง  
     ๘. ส านักสงฆ์คลองแก้ว   หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 
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 ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
   กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนในต ำบลปรือใหญ่น้ันเป็นวิถีชีวิตเกษตรกรรม ดังน้ันประเพณีและ
วัฒนธรรมจึงมีควำมเก่ียวข้องกับกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งประเพณีท่ีส ำคญัได้แก่กำรลงแขกเก่ียวข้ำวท ำนำลงแขก
ปลูกบ้ำน  นอกจำกน้ียังมีประเพณีและวัฒนธรรมด้ำนกำรศำสนำที่ส ำคัญ  เช่น กำรบวชนำค  กำรแห่เทียน
เข้ำพรรษำกำรท ำบุญในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำกำรทอดผ้ำป่ำกำรทอดกฐิน ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีลอย
กระทงกำรท ำบุญประเพณีวันเข้ำพรรษำและออกพรรษำและประเพณีที่ส ำคัญของท้องถิ่นคือประเพณีแซนโฎนตำ
และประเพณีกำรร ำแม่มด 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆ ๓เผ่าคือ เผ่าเขมร  กูยและมีลาว

เพียงเล็กน้อยต าบลปรือใหญ่มีชาวกูยอาศัยจ านวนมากที่สุดซึ่งเป็นชาวกูย – เขมรเน่ืองจากมีวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มเขมร
มากกว่ากลุ่มวัฒนธรรมลาวรองลงมาคือชาวเขมรซึ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยหนาแน่นอยู่ใน หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก , หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์
สว่าง , หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี และ หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ ส่วนกลุ่มลาวอาศัยปะปนเป็นส่วนน้อยมากเช่น หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
นาจะเรีย , หมู่ที ่๑๖ บ้านหนองอาเสร เป็นต้น 
๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  ผลิตภัณฑ์  OTOP ของต าบลปรือใหญ่ ประกอบด้วยดังน้ี 
 ๑. กลุ่มขนมท้องม้วน   หมู่ที่ ๑๓   ประธานกลุ่ม   นางนวลฉวี  ช้างพันธ์   
  ๒. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปรือคันตะวันออก   หมู่ที่ ๕     ประธานกลุ่ม   นางชงค์   วงษ์ขันธ์  
 ๓. กลุ่มทอผ้าบ้านนาค้อ     หมู่ที่ ๒๐   ประธานกลุ่ม   นางประสิทธิ์  ถาวร  
  ๔. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย - ดินญี่ปุ่น   หมู่ที่ ๑๓   ประธานกลุ่ม   นางสาวทองสนธิ์  พิลาดี    
 ๕. กลุ่มทอเสื่อใบเตย   หมู่ที่ ๑๓   ประธานกลุ่ม   นางใบ  ศรีสะอาด 
 ๖. กลุ่มหมอนสมุนไพรลายขิต  หมู่ที่ ๑๓  ประธานกลุ่ม    นางสาวลุน   พันธ์งาม 
 ๗. กลุ่มทอเสื่อพับบ้านหนองสิม  หมู่ที่ ๑๓   ประธานกลุ่ม   นางลุย   ปรือปรัก 
 ๘. กลุ่มจักสานกระติ้บข้าว  หมู่ที่ ๑๓   ประธานกลุ่ม   นายรมย์  สุภาสังค์ 
 ๙. กลุ่มหัตถกรรมรากไม้   หมู่ที่ ๑๓  ประธานกลุ่ม    นางธัญญาภรณ์   ส าเร็จสิน 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ต าบลปรือใหญ่มีแหล่งน้ าธรรมชาติคือล าห้วยล าคลองหนองน้ าซึ่งกระจายอยู่ตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ 

๘.๒ ป่าไม้  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีป่าไม้ชุมชนซึ่งมีการกระจัดกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
๘.๓ ภูเขา  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ตั้งอยู่ในแนวเขตเทือกเขาพนมดงรัก 
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  

น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อหมู่บ้านแออัดขยะ
ก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืนสวยงาม ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
      
    ************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน สรุปย่อได้  ดังน้ี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยั่งยืนยั่งยืน

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิน พอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
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๑) บทน า 
   การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือ
ว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  
   นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง พ้ืนฐานต่าง ๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟูการใช้และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมา
จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อ
ความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
๒) ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
       แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ีประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ 
ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน  
   นอกจากน้ีการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมาก
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ขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง  
   ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ีคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ 
การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น  ในการเพ่ิม
ผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
   นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค และความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี
แนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งน้ีการย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือน
บ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า 
อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศ
ต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการ
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็น
สังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญ และ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  รวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่ จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนา ตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว



- ๒๖ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึน้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงาน
ที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์
ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชี วิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว จะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้
ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด า เนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย        
ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
   นอกจากน้ีประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเน่ืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การ
พัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ือง
ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรีเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
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เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังน้ัน ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ า เป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุด เด่นของประเทศ และ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน 
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพ้ืนที่ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
๓) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
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ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่ งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ อยู่บนหลักการใช้การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน      
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
   ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง    
ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่ าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
   การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและ
ประเด็นการพฒันาดังน้ี  
  ๔.๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเคร่ืองมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
  ๔.๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
   (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
   (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
   (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  ๔.๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบ
อ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
  ๔.๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ๔.๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
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และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ      
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
ใหญ่   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
ใหญ่ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา 
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๑) กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคดิการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒) สถานะของประเทศ 
(๑) ด้านเศรษฐกิจ 

(๑.๑)  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

(๑.๒) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ,๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ,๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

(๑.๓) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เร่ิมพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

(๑.๔)  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

(๑.๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

(๑.๖) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
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แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ่ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

(๑.๗) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

(๒) ด้านสังคม 
(๒.๑) โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เก้ือหนุนของบุตร  



- ๓๔ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(๒.๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

(๒.๓) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

(๒.๔) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทัว่ถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

(๒.๕) ความเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อย
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มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

(๒.๖) คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุม 
ผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
ภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐเร่ิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

(๒.๗) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไมรู้่จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๒.๘) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

(๒.๙) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๓.๑) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเร่ิมมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

(๓.๒) ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
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ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

(๓.๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

(๔) ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
(๔.๑) ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
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บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยใหค้นบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

(๔.๒) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
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ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

(๔.๓) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดงัปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
๓) บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

(๑) บริบทภายใน 
(๑.๑) ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระ
การใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เง่ือนไข
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ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

(๑.๒) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

(๑.๓) ความเหล่ือมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลขา่วสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

(๑.๔) ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

(๑.๕) การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีเร่ืองส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ   รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัด
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ และ รัฐ
ต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

(๒) บริบทภายนอก 
(๒.๑) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความต้องการสินคา้และ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว 

(๒.๒) การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รปูแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศพัท์มือถือรถยนต์ ตูเ้ยน็ โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทนุด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

(๒.๓) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดา้นการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเร่ืองความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นตอ่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤตกิรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

(๒.๔) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

(๒.๕) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒ นาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยนื ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
๔) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

(๑) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

(๒) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า
และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) เป้าหมาย 
(๓.๑) การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

(๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

(๓.๓) การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทัว่ถงึ 

(๓.๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

(๓.๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕) แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจยัและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

(๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

(๑.๔) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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(๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

(๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพทีเ่น้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

(๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโ ยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

(๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ ชุมชนอ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

(๓) การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
(๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่ างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

(๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

(๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา



- ๔๗ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมอืง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

(๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และ 
โลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอยา่งแท้จริง 

(๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

(๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

(๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๕.๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเน่ือง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๖.๑) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทจุริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

(๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

(๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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๑.๓ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๑)บทน า  
  ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมาหลายคร้ัง โดยเร่ิมจาก “Thailand ๑.๐” ที่
เน้นภาคเกษตรกรรม ไปสู่ “Thailand ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานราคาถูกและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าเป็นส าคัญ จากน้ันประเทศไทยได้ก้าวสู่ 
“Thailand ๓.๐” ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดย ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือให้มา
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปตลาดโลก อย่างไรก็ดีภายใต้ “Thailand ๓.๐” น้ัน แม้จะท าให้ประเทศ
ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”“กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่ง
คั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่าน้ีเป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันน าไปสู่การ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพือ่ก้าวข้าม “Thailand ๓.๐” ไปสู่ “Thailand ๔.๐”  
  Thailand ๔.๐ เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก ๓ กับดักดังกล่าว พร้อมๆกับเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หน่ึง” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที ่๔ 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับ
การเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
  Thailand ๔.๐ ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน ๔ มิติ ดังน้ี 
   ๑) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
   ๒) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการเติม
เต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความสมานฉันท์และความ
เป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกคร้ังหนึ่ง 
   ๓) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑” ควบคู่
ไปกับการเป็น “คนไทย ๔.๐ ในโลกที่หน่ึง” 
   ๔) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 
  Thailand ๔.๐ ประกอบด้วย ๕ วาระขับเคลื่อนส าคัญ 
   วาระท่ี ๑ การเตรียมคนไทย ๔.๐ เพ่ือก้าวสู่โลกที่หน่ึง 
   วาระที ่๒ พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
   วาระท่ี ๓ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
   วาระที่ ๔ เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ ๗๖ จงัหวัด 
   วาระท่ี ๕ บูรณาการอาเซยีน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
๒)สามกับดักที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
  ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเ น่ือง โดยเร่ิมต้นจาก Thailand ๑.๐ ที่เน้น
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand ๒.๐ ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ Thailand ๓.๐ ที่ เน้นอุตสาหกรรมที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น จวบจนปัจจุบัน 
  Thailand ๓.๐ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิดกว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ ท าให้อุตสาหกรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต 
จากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่ือส่งออก ค่านิยมชุดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจก
นิยม สุขนิยม และสากลนิยม ได้เข้ามาแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมที่เน้นการเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมี
ครอบครัวที่อบอุ่น และท้องถิน่นิยม อย่างน่าใจหาย 



- ๕๐ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ในช่วงต้นของการขับเคลื่อน Thailand ๓.๐ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ ๗-๘ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีการคาดหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เฉกเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซ่ึงดูเหมือนว่าทุกอย่างจะด าเนินไปได้ด้วยดี แต่ในความเป็นจริง Thailand ๓.๐ เป็นโมเดล
การพัฒนาที่ค่อนข้าง “เปราะบาง” เป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพ่ือไล่กวดให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงใช้วิธีการแบบ 
“มักง่าย” ด้วยการพัฒนาบน “การปักช า” จึงมีการเจริญเติบโตแบบรากฝอย เทคโนโลยีและทุนของต่างชาติที่น าเข้ามา
ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ขาดการสะสมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ ประเทศไทย
จึงถูกมองเป็น “ประเทศท่ีดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” 
  การที่ไม่มีฐานรากที่แข็งแรงของตนเอง ไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ พ่ึงพิงกับโอกาสของการค้าและการลงทุนจาก
ภายนอก แต่ละเลยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในที่สุดประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตต้ม ย ากุ้ง ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ซึ่งหลังจากการเกิดวิกฤตแล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงมาอยู่ที่ ระดับร้อยละ ๓-๔ 
มาเกือบ ๒๐ ปีจวบจนปัจจุบัน น่ีคือภาวะของการติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) 
  การติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังติดอยู่ใน“Competitive 
Nutcracker” กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขัน ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ อิตาลีญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย ก็ไม่
สามารถขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันท่ีขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ า ด้วยแรงงานจ านวนมหาศาลและราคา
ถูก อย่างจีนหรือเวียดนามได้ ประเทศไทยติดอยู่ตรงกลาง ที่เรียกว่า “Stuck in the Middle” 
  ในโลกของการแข่งขัน เพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศน้ัน จ าเป็นจะต้องยกเคร่ืองกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เสียใหม่ เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์ แทนการเน้นทรัพยากร
พ้ืนฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือยๆ เป็นการเติมเต็ม”ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย “ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน” เพ่ือ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพ่ิมมูลค่า” ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจชุดใหม่ จึง
เป็นไปในลักษณะ “ท านอ้ยได้มาก” ไม่ใช่ในลักษณะ “ท ามากได้น้อย” แบบเดิมอีกต่อไป 
  นอกเหนือจากการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ภายใต้ Thailand ๓.๐ ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “กับ
ดักความเหล่ือมล้ า” (Inequality Trap) กล่าวคือ ช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจนและคนรวยถ่างออกมากขึ้น 
          * ๑๐% ของคนรวยสุด มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๑ ของรายได้ท้ังหมด 
   ๑๐% ของคนจนสุด มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ ของรายได้ท้ังหมด 
          * ๑๐% ของคนรวยสุด ถือครองที่ดินจ านวน ๕๘.๓๓ ล้านไร่ 
   ๑๐% ของคนจนสุด ถือครองที่ดินจ านวน ๐.๐๗ ล้านไร่ 
          * ๑๐% ของคนรวยสุด มีหน้ีสินต่อรายได้ครัวเรือน คิดเป็น ๑๓.๑๔ เท่า 
   ๑๐% ของคนจนสุด มีหน้ีสินต่อรายได้ครัวเรือน คิดเป็น ๔๐.๕๒ เท่า 
 
  นอกเหนือจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ า อีกหน่ึงกับดักที่ประเทศไทยเผชิญคือ 
“กับดักความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการยกระดับศักยภาพและภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผล
กระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย 
  ทั้ง ๓ กับดักใน Thailand ๓.๐ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มีความมั่งคง
ในแนวทางที่ยั่งยืนได้มากกว่าน้ี น่ีคือเหตุผลส าคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก Thailand ๓.๐ ไปสู่ 
Thailand ๔.๐ 
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๓)โมเดล Thailand ๔.๐ 
  Thailand ๔.๐ เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก
ความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หน่ึง ที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
  สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand ๔.๐ คือ 
  ๓.๑ อยู่ใน “สังคมไทย ๔.๐” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็น
สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ด ี
  ๓.๒ เป็น คนไทย ๔.๐ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุก
ช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือ
ท าให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ข้ึน 
  ๓.๓ เป็น เกษตรกร ๔.๐ ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ า สามารถเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 
  ๓.๔ เป็น SME ๔.๐ ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถ
ทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ท าให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
และมีอนาคตที่สดใส 
  ๓.๕ เกิด อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ มีห่วงโซ่อุปทานที่ทรงพลัง และ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
  ๓.๖ เกิด กลุ่มจังหวัด และ จังหวัด ๔.๐ ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัวสามารถ
ท างานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เน่ืองจากมีลู่ทาง โอกาส และงาน
ที่ดีกระจายอยู่ในทุกกลุม่จังหวัดและจังหวัดทั่วประเทศ 

  ๑.๔ การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
   SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง 
การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนด
ต่อเน่ืองจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ คร้ังที่ ๗๐ (The ๗๐th session of the United Nations 
General Assembly) เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปี (เดือนกันยายน ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๗๓) 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ๑๗ เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน  
  เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน  
  เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
  เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาเท่าเทียมและท่ัวถึง  
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  เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ  
  เป้าหมายที่ ๖ การจัดการล้ าและสุขาภิบาล  
  เป้าหมายที่ ๗ การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย  
 เป้าหมายที่ ๘ การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  
  เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม  
  เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ า 
  เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองปลอดภัย 
  เป้าหมายที่ ๑๒ การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
  เป้าหมายที่ ๑๓ ต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  
  เป้าหมายที่ ๑๕ การจัดการระบบนิเวศทางบก 
  เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมเป็นสุข  
  เป้าหมายที่ ๑๗ สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล 
   ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาที่ย่ังยืน ๕ องค์ประกอบ 
  ๑. ประชาชน : ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ๒. ความมัง่คั่ง : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีด่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ 
  ๓. โลก : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ เพ่ือคนรุ่นหลัง 
  ๔. สันติภาพ : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  ๕. หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก 
   ประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ณ ขณะน้ีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมขจัดปัญหา
ความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้
ความสนใจและน าแนวทางไปด าเนินงานมากข้ึน 

   ๑.๕ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๕.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่น้ันตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียด
สรุปย่อ  ดังน้ี  
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท 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  เพ่ือให้สังคมสมานฉันทแ์ละอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒) ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
 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-กระบี-่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 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมคีุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู  และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓) โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่วอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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๑.๕.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
  (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  

   ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและ
จัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่าง ๒     
จึงไดก้ าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ      
   วิสัยทัศน์:  "ประชาสังคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และเป็น
พันธมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน" 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          
เป้าประสงค์รวม 

    ๑. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
    ๒. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    ๓. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมมีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มร่ืน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น  
    ๔. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    ๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
    ๒. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
    ๓. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
    ๔. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

๑.๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด 

ศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การ
ท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังน้ี  
 
  วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
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พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
  ๒. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๓. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  ๕. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวมจังหวัดศรีสะเกษ 
   ๑. มูลค่าการค้า การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
  ๓. สิ่งแวดล้อมเหมาะสม และมีความยั่งยืน 
  ๔. ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบเรียบร้อยและมีความม่ันคง 
  ๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ 
  ๑. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๓. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 
กลยุทธ์ 

  ๑. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
  ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓. พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก 
  ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 
  ๕. ลดต้นทุนภาคการผลิต 
  ๖. ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเน้ือเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
  ๑. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นคนมีคุณภาพ มีวินัย และตระหนักรู้ถึงโทษภัยต่างๆ 
  ๒. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓. ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
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กลยุทธ์ 
  ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
  ๒. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๓. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
  ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 
  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  ๑. บ้านเมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม 
  ๒. ลดปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว 
กลยุทธ์ 
  ๑. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
  ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ 
  ๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒. ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท์ 
  ๓. สัมพันธภาพอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ 
  ๑. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๓. พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่การประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
  ๑. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ 

  ๒. เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร 
  ๓. ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
         ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
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๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 

     ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอ าชีพ 

 กลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ตัวช้ีวัด 
   ๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มข้ึน 
   ๒. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน 
   ๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง 

     ๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองที่
มีมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท ์ประช าชนอยู่ดีมีสุข 
  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

      ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้าน 
      ๗. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กลยุทธ์ 
     ๑. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ของคนในชาติ 

  ๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



- ๕๙ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

     ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 

  ๔. เพ่ิมโอกาสทางการศกึษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ 

     ๗. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 
     ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหา
ทางสังคมอ่ืน ๆ 

   ๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
     ๑๐. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง องค์รวม 

   ๑๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๑๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
  ๑. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 

     ๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว ทันตามความต้องการ 
  ๓. รอ้ยละของอุบัติเหตุลดลง 
  ๔. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
  ๕. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๖. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
   ๗. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
   ๘. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   ๙. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
   ๑๐. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
   ๑๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ 
    ๑๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
   ๑๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
   ๑๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

      ๑๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิน่ที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
  ๑๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ๑๗. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
   ๑๘. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชากร) 
   ๑๙. รอ้ยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

     ๒๐. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

   ๒๑. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
   ๒๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
   ๒๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
  ๒๔. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 



- ๖๐ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

     ๒๕. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
และแรงงานอย่างองค์รวม 
     ๒๖. จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
สาธารณสุข และแรงงาน 

  ๒๗. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
     ๒๘. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับ
ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 

   ๒๙. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  ๓๐. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 เป้าประสงค์ 
   ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
   ๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ 
   ๑. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. ส่งเสริมการค้ า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   ๓. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าท้ังในและนอกระบบ 
   ๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 ตัวช้ีวัด 

     ๑. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริม การด าเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     ๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

   ๔. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
   ๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
   ๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
   ๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
   ๘. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการการเผยแพร่ประช าสัมพันธ์ 
   ๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 

      ๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

     “บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม   น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
          ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                                                                     



- ๖๑ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
  ๒.๓ เป้าประสงค์  

๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

         ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
         ๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                  ๔) ประชาชนมีความเป็นอยู่การอย่างสงบและเรียบร้อย 

                  ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๒.๔ ค่าเป้าหมาย  
         ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน  แหล่งน้ า และสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
         ๒) ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๓) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา การบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาด    
         ๔) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
         ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
         ๖) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๗) ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับ อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
         ๘) พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมบริการประชาชน 
        ๒.๕ กลยุทธ์  

       ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน 
       ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้ได้มาตรฐานทัว่ถึงและเพียงพอ 
       ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

       ๔) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 

       ๕) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                  ๖) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     ๗) ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๘) ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอนสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าปรือใหญ่และนโยบายของผู้บริหารที่ให้ไว้ใน

สภาองค์การบริหารส่วนตาปรือใหญ่ พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดใน
การบริหารคือให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง มีวิสัยทัศน์ชัดเจน  
  ๒.๗  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก ารวิ เค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ าพ ด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ  ด้ าน สั งค ม  ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)      

 ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

๑. ด้านพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

- การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคญัด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึก
ในการร่วมกันดูแล   รักษา
ทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนา
ด้านคมนาคมไมเ่พียงพอ 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- ระบบประปา  ยังกระจาย
ไม่ทั่วถึง 

- การถ่ายโอนงานงบ 
ประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง   
พ้ืนฐาน 
- มีแหล่งน้ าส ารอง และ
ได้รับการสนบัสนุน
นโยบายของท้องถิ่นใน
ด้านแหล่งน้ า การจัดน้ า
อย่างมีคุณภาพ 

- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้
ถนนได้รับการช ารุดเสยีหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุก
น้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดว่ิง
ผ่าน 
- ได้รับงบประมาณอุดหนุน
จ ากัดและล่าช้า 

๒.  ด้านการ
เสริมสร้างภูมิ 
คุ้มกันทางสังคม
และคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

- มีผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ผลไม้หลากหลาย
ชนิด ยางพารา 
- มีโรงงานอุตสาหกรรม 
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
เป็นที่รู้จักและขึ้นช่ือและ
บุคลากรที่มคีวามรูค้วาม 
สามารถเฉพาะด้าน
สามารถให้ความรู้และมี
แหล่งการเรียนรู้ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีในการก าจดัศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้าน
การตลาด การกระจาย
ผลผลติทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ใน
การพัฒนาสินค้าและด้าน
การตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยด้าน
การเงิน เกิดปญัหาหนีส้ิน
ทั้งในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานด้านการเกษตร 

- โครงการส่งเสริมทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กอง 
ทุนหมู่บ้าน   กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต และ
ธุรกิจชุมชนอื่น ๆ 
- การแทรกแซงราคา
สินค้า 
- นโยบายรัฐบาลตาม
โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนเพ่ือใช้เป็นหลัก 
ทรัพย์ค้ าประกันได ้
- การคมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุน
การผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลก
และของประเทศตกต่ า 
- การเกิดภาวะเงินเฟ้อ 
เนื่องจากราคาสินค้า และ
ราคาน้ ามันที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น 
ภัยแล้ง  น้ าท่วม ท าให้ผล
ผลิตไดรั้บความเสยีหาย      

๓.  ด้านการ
เสริมสร้างความ
สมดลุด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 
- มีรถเก็บขยะ และให้การ
บริหารจดัเก็บขยะภายใน
ต าบล 

- ขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- การให้บริการจดัเก็บขยะ
ยังไม่ทั่วถึง  

- การรณรงค์ ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยนื 

- ปัญหาน้ าเน่าเสียใน
แม่น้ าล าคลอง 
 

๔.  ด้านการ
เสริมสร้างความ
มั่งคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- มีผู้น าท่ีดีมีความเข้มแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก 
สามัคคี มีการรวมตัวกันใน
การร่วมกิจกรรม 

- ครอบครัวมีความรัก มี
ความอบอุ่น 
- ประชาชนมีอาชีพท่ี  

- งบประมาณมีจ านวน
จ ากัดในการเร่งการพัฒนา 
ท าให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างช้า ๆ 
- มีปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพตดิแพร่ระบาด 

- รัฐบาลมีนโยบายใน
การปราบปราม  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนา 

- ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เน้นทางด้านวัตถุ
นิยมมากกว่าดา้นจิตใจ 
- การแข่งขันทางสังคม
เพ่ือความอยู่รอด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

 มั่นคง ไม่เกิดการว่างงาน 
- หน่วยงานราชการทุก
ภาคส่วนมีการร่วมมือให้
ความช่วยเหลือ 
 

 เศ รษ ฐกิ จแล ะสั งค ม
แห่ งชาติ  เน้น   “คน” 
เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา 
- ความก้ าวห น้ าท าง
เทคโนโลยี 
- นโยบายรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาความยาก 
จนของประชาชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ได้ รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

- วัฒนธรรมทางตะวันตก
เข้ามามีบทบาทต่อแนว 
ความคิดและวิถีการด า 
เนินชีวิตของประชาชน 
- งบ ป ร ะ ม า ณ จ า กั ด ไม่
เพียงพอ 

๕. การบริหาร
จัดการในภาค 
รัฐและธรรมาภิ
บาล 
 

- สม า ชิก  อบ ต . มี ก าร
ประสานงาน ร่วมมือกัน
ท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มี
นโยบาย ที่ดีและด าเนิน 
การตามนโยบายที่ได้วาง
ไว้ 

- การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยดีและรวดเร็ว 
- อบต . มีความอิสระใน
ก ารด า เนิ น  งาน  ก า ร
บ ริหารงานเป็น ไปด้ วย  
ความรวดเร็ว ทันท่วงท ี

- ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างานตรวจ 
สอบการท างานมีน้อย 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
- ขาดการประสานงานที่ดี
ในองค์กร  
- ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ 
ในการรับการถ่ายโอน ซึ่ง
มีความสับสนและยุ่งยาก
อยู่บ้าง 
- อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ือง 
ใช้ยังไม่เพียงพอต่อความ
จ าเป็นและต้องการ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 
- มี ก ารถ่ า ย โอ น งาน 
งบประมาณและบุคลา 
กรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 
- การน าเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่าย
โอนที่มีความยุ่งยากและ
เกิดความสับสนในทาง
ปฏิบัติ 
- ก า รมี อ ค ติ  ค วาม ไม่
เช่ือมั่นในการบริหารงาน
ของ อบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบ
และกฎหมายต่าง ๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประชากรในพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไป ตาม
สภาพพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา  ได้ดังน้ี 
    ๓.๒.๑ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑) ปัญหาถนน สะพาน เกิดความช ารุดเสียหาย เป็นหลุม บ่อ เน่ืองจากการสัญจรของรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 
    ๒) ปัญหาความขัดแย้งในเร่ืองการก่อสร้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมักไม่ยินยอมให้พ้ืนที่ท าการก่อสร้างเพราะจะท าให้ตนสูญเสียที่ดิน 
   ๓.๒.๒ ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
    ๑) ระบบน้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน และยังไมท่ั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
    ๒) แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรมีสภาพที่ตื้นเขิน และมีการถมคลองสาธารณะท าให้เกิดไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้ า และยังท าให้เกิดปัญหาในหน้าฝนเพราะไม่มีที่กักเก็บน้ าท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
    ๓.๒.๓ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑) ปัญหาขาดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๒) ปัญหาคูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
    ๓) ปัญหาวัชพืชผิวน้ า ท าให้เกิดปัญหาการระบายน้ าในหน้าฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
    ๔) ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นระบบและการด าเนินงานอย่างจริงจัง 
    ๕) ประชาชนขาดความรู้และจิตส านึกในการจัดการและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ๓.๒.๔ ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑) ประชาชนขาดการดูแล และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตน ไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 
    ๒) ปัญหาของอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนและความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
และขับรถโดยประมาท 
    ๓) ขาดแคลนสถานที่ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    ๔) ขาดโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดทุนการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวย 
    ๕) ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
    ๖) เยาวชนขาดการรักท้องถิ่นของตนเอง ขาดความส านึกในความเป็นไทย 
   ๓.๒.๕ ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    ๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก 
   ๓.๒.๖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ๑) ปัญหาการว่างงาน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้ประกอบการลดอัตราการจ้างงาน ปัญหา
แรงงานนอกระบบหรือยกเลิกกิจการ ท าให้ประชาชนไม่มีงานท า และว่างงาน 
    ๒) ปัญหาประชาชนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    ๓) ปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากินเป็นของตนเอง เช่าที่ดินในการท าการเกษตรท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 
    ๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า แต่ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น 
    ๕) ขาดสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน 
    ๖) ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
   ๓.๒.๗ ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
    ๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น 
    ๒) การรับรู้ข่าวสารของทางราชการยังไม่ทั่วถึง 
   ๓) ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะความคิด และการตรวจสอบการด าเนินงาน 
    ๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 



- ๖๕ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 
 
 
 
 

 
    
  .  
    
    
    
    
 
    
    
 

 
 
 
 
 

  
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒ ๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค 

THAILAND 
๔  .๐ 

เกษตรสมัยใหม่ Smart SMEs and 
Startups 

บริการมูลค่าสูง แรงงานมีความรู้ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ต้นทุนทางทรัพยากร
เพ่ือการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์สร้างความ
เช่ือมโยงของการท่องเท่ียว

และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ในเขต
จังหวดัศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการ
พาณิชย์ การค้า
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัดศรีสะ

เกษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนา
องค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการ
พาณิชย์ การค้า
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ ๑  
การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

เป้าประสงค์ที่ ๒   
ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

เป้าประสงค์ที่ ๓   
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ที ่ ๔   
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่การอย่าง
สงบและเรียบร้อย 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณ
สุข 

 

แผนงาน 

เป้าประสงค์ที่ ๕     
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ปรือ
ใหญ่ 

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
การยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
และธรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ ์
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมและ
พัฒนาการบรกิาร
ด้านสาธารณสขุ  
ให้ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและเพียงพอ 

 

 

กลยุทธ ์
พัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม
และคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความ
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการ
ศึกษาและ
วัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

กลยุทธ ์
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ ์ 
สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์
ป้องกัน รักษา  
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์
ยกระดับระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ให้ทันสมัยสอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาล
และตอนสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
และผู้มาเยือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 
 

แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงาน 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
อุตสาหก
รรมและ
การโยธา 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ 
 

 
 

วิสัยทัศน์ “บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม   น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าประสงค์ ๑  

การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

เป้าประสงค์ที่ ๒   
ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

เป้าประสงค์ที่ ๓   
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ที่  ๔   
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่การอย่าง
สงบและเรียบร้อย 

 

แผนงาน 

เป้าประสงค์ที่ ๕     
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
ปรือใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
การยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ 

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
และธรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ ์

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กลยุทธ ์

ส่งเสริมและ
พัฒนาการบรกิาร
ด้านสาธารณสขุ  
ให้ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและเพียงพอ 

 

 

กลยุทธ ์

พัฒนาระบบ
สวัสดิการสงัคม
และคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความ
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ ์

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการ
ศึกษาและ
วัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

กลยุทธ ์

เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 

กลยุทธ ์

ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ ์ 
สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์

ป้องกัน รักษา  
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์

ยกระดับระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ให้ทันสมัยสอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาล
และตอนสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
และผู้มาเยือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมุ่งสร้างและ

บูรณะถนน  แหล่ง
น้้า และ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เพ่ือความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน 

 

เป้าหมาย 

ส่งเสริม
การเกษตร 
สร้างอาชีพ 
เพ่ิมรายได้
ให้กับ
ประชาชน 
ตามแนว 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เป้าหมาย 

พัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาส 

เป้าหมาย 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุน 
การศึกษา การ
บริการ
สาธารณสุข การ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
โรคระบาด 

เป้าหมาย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน

ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

เป้าหมาย 

การอนุรักษ์
ทรัพยากร

ธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย 

ด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานใหก้ับ อป
พร. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั ปลกู
จิตส้านึกให้ประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 

เป้าหมาย 

พัฒนาขีดความ 

สามารถในการ
ให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
เพ่ือมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
ให้มีความพร้อม
บริการประชาชน 

 

กลยุทธ ์

เป้าหมาย 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณ
สุข 

 

แผนงาน 

การศาสนา
วัฒนธรรม 

และ
นันทนากา
ร 

แผนงาน 

สังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงาน 

รักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน 

การเกษตร 
แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน 

งบกลาง 
แผนงาน 

การศึกษา 
แผนงาน 

อุตสาห
กรรม
และการ
โยธา 
 



 - ๖๗ - 

 

 

 

 

 

 

๓.๕  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ร้อยละ ๕ พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน/
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
คสล. ถนนดิน 
ถนนลูกรัง 
ถนนหินคลุก 

กองช่าง ส านักปลัด 

    ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ร้อยละ ๕ พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม
ปรับปรุงแหล่ง
น้ า 
 

กองช่าง ส านักปลัด 

๒ :  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒ :  ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมในการ
ฝึกอบรม 

๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ร้อยละ ๕ - ส่งเสริมและ
พัฒนาการบรกิาร  
สวัสดิการ
คุณภาพชีวิตให้
เกิดความมั่นคง
และปลอดภยั 

 

การจัดอบรม 
ฝึกอบรม
ประชาชน 
เยาวชน กลุ่ม
ต่างๆ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 



 - ๖๘ - 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด 

ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เสริมสร้างความ
สมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 

ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมในการ
ฝึกอบรม  

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ร้อยละ ๕ ป้องกัน รักษา  
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดอบรม 
ฝึกอบรม
ประชาชน 
เยาวชน กลุ่ม
ต่างๆ 

ส านักปลัด กอง 
สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
การอยา่งสงบและ
เรียบร้อย 

 

ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมในการ
ฝึกอบรม 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ร้อยละ ๕ เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ของประชาชน 

 

การจัดอบรม 
ฝึกอบรม
ประชาชน 
เยาวชน กลุ่ม
ต่างๆ 

ส านักปลัด กอง 
สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนา
องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรร
มาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ที่๕     
การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

 

ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมในการ
ฝึกอบรม 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ร้อยละ ๕ ยกระดับระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให้ทันสมัย
สอดคล้อง กับ
หลักธรรมาภิบาล
และตอนสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและผู้
มาเยือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

การจัดอบรม 
ฝึกอบรม
ประชาชน 
เยาวชน กลุ่ม
ต่างๆ 

ส านักปลัด กอง 
สวัสดิการสังคม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

    

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พ่ึงตนเองและแข่งขันได ้

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปรือ
ใหญ ่

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร กองช่าง 
การเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
ส านักงานปลัด/
กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
เสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส านักงานปลัด 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

การด าเนินงานอ่ืนๆ 

 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เสริมสร้างความสมดลุด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส านักงานปลัด 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมา 
ภิบาล 

บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักงานปลัด/
กองช่าง 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

    - ๗๐ - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

๑.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

๒๘๘ ๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ๒๘๘ ๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ๒๘๘ ๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ๒๘๘ ๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ๒๘๘ ๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐ ๔๙๔,๒๕๐,๐๐๐ 

๑.๒  แผนงาน
การเกษตร 

๒๖ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๘๒๕,๐๐๐ ๑๓๐ ๕๔,๑๒๕,๐๐๐ 

๑.๓ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

๖๗ ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ ๖๗ ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ ๖๗ ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ ๖๗ ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ ๖๗ ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ ๓๓๕ ๑๔๕,๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓๘๑ ๑๓๘,๘๒๕,๐๐๐ ๓๘๑ ๑๓๘,๘๒๕,๐๐๐ ๓๘๑ ๑๓๘,๘๒๕,๐๐๐ ๓๘๑ ๑๓๘,๘๒๕,๐๐๐ ๓๘๑ ๑๓๘,๘๒๕,๐๐๐ ๑,๙๐๕ ๖๙๔,๑๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

    - ๗๑ - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒.๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๑๔ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๗๐ ๑๖,๖๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ แผนงาน
การเกษตร 

๓๗ ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๑๘๕ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ 

๒.๓ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๗๐ ๘,๘๕๐,๐๐๐ 

๒.๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๑๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๕๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ 

๒.๕ แผนงานงบ
กลาง 

๓ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๕,๕๐๐,๐๐๐ 

๒.๖ แผนงาน
การศึกษา 

๒๔ ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ ๑๒๐ ๖๑,๓๒๕,๐๐๐ 

๒.๗ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๑๖ ๑,๒๕๑,๖๐๐ ๑๖ ๑,๒๕๑,๖๐๐ ๒๑ ๑,๔๑๘,๑๐๐ ๒๐ ๑,๒๖๘,๑๐๐ ๒๐ ๑,๒๖๘,๑๐๐ ๙๓ ๖,๔๕๗,๕๐๐ 

รวม ๑๑๘ ๓๙,๐๖๖,๖๐๐ ๑๑๘ ๓๙,๐๖๖,๖๐๐ ๑๒๓ ๓๙,๒๓๓,๑๐๐ ๑๒๒ ๓๙,๐๘๓,๑๐๐ ๑๒๒ ๓๙,๐๘๓,๑๐๐ ๖๐๓ ๑๙๕,๕๓๒,๕๐๐ 

 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

    - ๗๒ - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงาน
การเกษตร 

๑๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๕๐ ๓,๕๕๐,๐๐๐ 

๓.๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

๓.๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๘๐ ๕,๘๒๕,๐๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔.๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๔.๒ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

๑๓ ๙๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๓๐,๐๐๐ ๖๕ ๔,๖๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๑ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๖,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

    - ๗๓ - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

๕.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๑๓ ๑,๗๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๗๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๗๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๗๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๗๑๓,๐๐๐ ๖๕ ๘,๕๖๕,๐๐๐ 

๕.๒ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๕๕๐,๐๐๐ 

๕.๓ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

๑๘ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๙๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓๔ ๗,๐๗๓,๐๐๐ ๓๔ ๗,๐๗๓,๐๐๐ ๓๔ ๗,๐๗๓,๐๐๐ ๓๔ ๗,๐๗๓,๐๐๐ ๓๔ ๗,๐๗๓,๐๐๐ ๑๗๐ ๓๕,๓๖๕,๐๐๐ 
รวมท้ังหมด ๕๗๐ ๑๘๗,๔๐๔,๖๐๐ ๕๗๐ ๑๘๗,๔๐๔,๖๐๐ ๕๗๕ ๑๘๗,๕๗๑,๑๐๐ ๕๗๔ ๑๘๗,๔๒๑,๑๐๐ ๕๗๔ ๑๘๗,๔๒๑,๑๐๐ ๒,๘๖๓ ๙๓๖,๙๙๗,๕๐๐ 

 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
( ซ.เข็มมา สาระมิตร ) 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒ โครงการสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ( หนองจอก ) 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๐๐๐ เมตร 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ( เส้นตาโซล ) 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๐๐๐ เมตร 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔ โครงการปรับปรุงวางท่อระบาย
น ้า ( หน้า รพ.สต.ปรือใหญ่ ) 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ขนาดความกว้าง ๓ * ยาว 
๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายมนูญ ค้าพินิจ 

หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๑๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายเสาร์ สิทธิศร 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๑๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗ โครงการวางท่อระบายน ้า  
เส้นยามิซาว่า  
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

จ้านวน ๒ จุด 
ขนาดท่อ ๘๐ จุดละ ๑๐ 

ท่อน  

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
รอบสระหนองแวง 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนางมะลัน 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๓๐๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐ โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ขนาด ๖x๑๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายตาเสร้า-นาใหม ่
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายจ้าเรญิ 
หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒๐๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก รอบล้าห้วย (นานาย
โชติ) หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๓*๑,๐๐๐ เมตร 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด  ต่อเขตหลัก-สวายเพ็ง 
หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก 

เพ่ือก่อสร้างทอ่ลอด
เหลี่ยมระบายน ้า ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร  
๓ เมตร  

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมพื นที ่
และระบายน ้า
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๑๕ โครงการวางท่อระบายน ้า
การเกษตร  
จากล้าห้วยตะวันตก 
หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก  

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ยาว ๑๕๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖ โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก 

หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก  
เพ่ือก่อสร้างให้

ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๗ โครงการก่อสร้างลูกระนาน
ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปญัหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายประเสริฐผล 

หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๑๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๐ โครงการปรับเกรดถนน เส้น
หนองเป็ด – ชลประทาน  
( โคกพระ ) 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๒,๐๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๒๒ โครงการวางท่อระบายน ้าเลยีบ
คลองชลประทาน รอบหมู่บ้าน 
(บ้านนายบัว - หนองเกษ)  
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

จ้านวน ๑ จุด 
ขนาดท่อ ๘๐  

จ้านวน ๒๐๐ ท่อน  

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
( สายนัย – ล้าเพีย ) 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน เขตที่
สาธารณะโคกพระ 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
( สายสระเสร็จ – มาใหญ่ ) 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๗๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายลมศักดิ ์
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๗ 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายปู่ตา-ตาเบ๊าะ 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายสีชุ่ม-จันด ี
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

๓๘๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒๙ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด (ตาเบ๊าะ/นาจะเรีย) 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ๊าะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ขนาด ๒.๔๐*๒.๔๐ เมตร 
ยาว ๖ เมตร จ้านวน ๑ ช่อง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นทีร้่อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกนัน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายร้านคุณจา้นวน 

หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑ 
 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๓๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านเนินแสง – ต้าหนัก 

หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๓ 
 

โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านมะขาม–ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  ๔ บ้านมะขาม 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๙๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๔ 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านเนินแสง – ต้าหนัก 

หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๕ โครงการวางท่อระบายน ้า
ภายในหมูบ้่าน พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ ๕ บ้านปรือคันตะวันออก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๓๕๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขงั 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าทว่ม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นทิศตะวันออก 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นทิศตะวันตก 
หมู่ที ่๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๓๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นท่ีร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๓๙ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
ลุงไผ่  ( เส้นมิยาซาว่า – เนิน
เสรี ) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๐ โครงการวางท่อระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน (ท่อผ่าคร่ึง) 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนสมบรูณ์-หนองอาเสร 
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคันตะวันตก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพัก 
สายบ้านตราจ 

หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคันตะวันตก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายตาโมง-ตารอง 
หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคนัตะวันตก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๘๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๗ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า     
( หนองต่อ ) 
หมู่ที ่๗ บ้านปรือคันตะวันตก 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๔๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน สาย
หนองจารย์แกด 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๔๙ 
 

โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 
สายหนองหมื่น 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจารยเ์หลีย่ม-ตาเชย 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายตาอุ-ปูต่า 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๘๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๒ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๔ * ยาว 
๔๐๐  เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๓ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า     
คลองกอก(ปู่ตา) 
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๕๔ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด  
หมู่ที่ ๘ บ้านโพธ์ิสว่าง 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐  
ยาว ๕ เมตร 

จ้านวน ๒ ช่อง 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๕๕ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน 

หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

จ้านวน ๒ จุด 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ( เส้นหลังโรงเรียน 
– ชลประทาน )  
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ( เส้นภูมิโตนด )  
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ( เส้นคลองน ้าทิ ง – 
ชลประทาน ) 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๙ 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ( เส้นคลองล้าเจียก 
– บ้านเกษนาค้อ ) 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๙๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    
 

๕๐๐,๐๐๐ 
    
 

๕๐๐,๐๐๐ 
    
 

๕๐๐,๐๐๐ 
    
 

๕๐๐,๐๐๐ 
    
 

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายกลางหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๑ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า     
คลองน ้าทิ ง 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยชุมชน 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยสิริรัตน ์
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๔ โครงการสร้างถนนดินพร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ( หนองพราน ) 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๘๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายภมูิเหลือง 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๖ โครงการวางท่อระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายสระหนองบุญมา 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๖*๕๐ เมตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน 
สายสระภูม ิ
หมู่ที ่๙ บ้านคลองล้าเจียก 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๖๐ เมตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๖๙ โครงการสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ( หนองเกษ ) 
หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายสรุะการ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายสรุะเดช 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายสรุะสิน 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๓*๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายจันสุข-สีโลก 
หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๗๕ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน ( คลองไผ่ – 
นาใหม่ ) 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๘๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๖ โครงการปรับปรุงท่อระบายน ้า
จากท่อกลมเป็นเหลี่ยม 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

พื นท่ีร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๗๗ โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น     
( ท้านบสระ ) 
หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาคอ้ 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๗๘ โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น     
( นาตาเกา ) 
หมู่ที ่๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๗๙ โครงการขยายท้านบ               
( หนองเรียนมนต์ ) 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นทีม่ีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๘๐ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านเนินแสง – บ้าน
ตะเคียน 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านเนินแสง – กระเบา 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
หินคลุก เส้นนากันจาร ๑ 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๖ * ยาว 
๓,๐๐๐  เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
หินคลุก เส้นนากันจาร ๒ 

หมู่ที ่๑๑ บ้านเนินแสง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๖ * ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบางหิน-บางปลา 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายตารอง-นาตราด 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๘๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นอาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายแสนสุข-มะขาม 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายทองใบ-พานิช 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๘๙ โครงการวางทอ่ระบายน ้า
บริเวณสระน ้า  
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๙๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นท่ีร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปญัหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายสดใส 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายตาโม 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายแสนสุข-โรงเรียนปรือใหญ่
วิทยบัลลังก ์

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายแสนสุข-ภูมไิหม ้

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายนาช้า 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๖ โครงการลงหินฝุ่น สายแสนสุข 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
คุ้ม ๙ อนามัย 

หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
นาจะเรีย-อ่างเก็บน ้า 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.      
สายโตโต้ – ซ้ากุ้ง 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๐ โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง 
สายโตโต้ – ซ้ากุ้ง 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
วัดถ ้าสระพงษ์ – ซ้ากุ้ง  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
นาจะเรีย-ป่าช้า 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
นาจะเรีย-อ่างเก็บน ้า 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า      
(สถานคีวบคมุไฟป่าหว้ยศาลา )
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มนี ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า       
( คลองวัดถ ้าสระพงษ์ – บ้าน
นาจะเรีย ) 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด จุดคุ้ม ๙ 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลกูรัง / หินคลุก ( วัดถ ้าสระ
พงษ์ ) 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๔ * ยาว  ๓๐๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
หินคลุก ( เลียบคลองเพลิง ) 
หมู่ที ่๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๕ * ยาว  ๖๐๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
นายะเรีย – ตาเบ๊าะ 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรีย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.    
( เส้นหนองปรือ – หลังโรงเรียน
บ้านปรือคัน ) 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบางปูน 

หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายตาปุด 

หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๑,๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายจ้าปาสัก 

หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๑๔ โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม
บ่อพัก รอบหนองปรือคัน  
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๒๗๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๑๕ โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น       
โอรตาน ิ
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มนี ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑๖ โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น       
ห้วยตาหอม 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นทีม่ีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนหน้า อบต.ปรือใหญ ่

หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตะวันตก อบต.ปรือใหญ ่

หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ตะวันออก อบต.ปรือใหญ่  
ข้างปา่ช้า 
หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบานช่ืน-วีระ 

หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายช้างน้อย 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด ( จุดตาพุด ) 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๑๒๔ โครงการวางท่อระบายน ้า       
ค.ส.ล. ( จุดคลองม่วง ) 
หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๑๒๕ โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลงหินคลุกสายตาปุด 

หมู่ที ่๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๘๐๐ เมตร 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๙๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายนายไชยสี – ผู้ใหญ่สมิ 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รอบหมู่บ้าน 

หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
รอบหมู่บ้าน 

หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด จุดนาตาล 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นทีร้่อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด จุดนา ผช.ณัฐพล 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือแก้ไขปญัหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขงั 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๓๒ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า       
พ่อเดียม ปรือปรัง 
หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือก่อสร้างในการกกั
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเกบ็น ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
เลียบคลองชลประทาน-ไปโชง
ตาตร ึ
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นหนองเกวียนชลประทาน 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๓๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายรอบอา่งเก็บน ้าหนอง
เกวียน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบาง
กระวาน 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังงให้ประชาชนได้

สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๖ โครงการก่อสร้างแก้มลิงปากท่อ 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน า้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

พื นท่ีร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเกบ็น ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๓๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายศริิเปรม 

หมู่ที ่๑๕ บ้านบางกระวาน 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๓๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๓๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นบา้นหนองอาเสร – บ้าน
โนนสมบรูณ ์
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นประชาคมใหม่ขอบสระ 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๓*๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นตาพันธ์ 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๕๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นป่าช้า 
หมู่ที ่๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นตาล ีบุญตา 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
เส้นตาพันธ์ 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๒๐๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๔ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
บ้านหนองอาเสร – บ้านเนิน
เสรี หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๓๐๐  เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๕ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๒๐๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

๑๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
บ้านหนองอาเสร –โนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๓๕๐  เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
เส้นลีบญุตา 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๘ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
สายตามวน-ตาท ี
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๓๐๐  เมตร 

หนา ๐.๓๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

๑๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๔๙ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
สายตาเมียง  
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๘๐๐  เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๕๐ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก  
สายถ ้าเสือ  
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๘๐๐  เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๑ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด (หนองอาเสร – เนินเสรี )
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๕๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดฝูน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด (ตาที – ตามวน) 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดฝูน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

๓๕๐,๐๐๐ 
    

พื นทีร้่อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขงั 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๑๕๔ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า       
สายคลองน้อย 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นท่ีร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๕๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายรอบหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนนองอาเสร 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายกลางหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๓๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๕๗ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สายสิงหา 
หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๔ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๕๘ โครงการก่อสร้างหินคลุก 
สายสิงหาหนองกะทม 
หมู่ที ่๑๗ บ้านทุ่งชัย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๔ * ยาว 
๕๐๐  เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๕๙ โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายหนองกะทมนาใหม ่

หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๖๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๐ โครงการวางท่อระบายน ้า       
คลองส่งน ้า เชื่อมแหล่งน ้า 
หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน ( หน้าโรงเรียน
บ้านโนนสมบรูณ์ ) 
หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๒ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
ต้นประดู่ใหญ่  
หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว
๑,๐๐๐  เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ – บา้น
หนองอาเสร หมู่ที่ ๑๘ บา้นเนนิเสรี 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๕ * ยาว 
๒,๐๐๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายเนินเสรี ๑ 

หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนองอาเสร-เนินเสรี 
หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี 
 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๖๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายหนองสมิ-นิคมพัฒนา 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๖๗ โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า       
คลองห้วยปรือคัน 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือก่อสร้างในการกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

๔๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

กักเก็บน ้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนใน
พื นที่มีน ้าใช้ใน

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๖๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้า
ห้วย หนองสิม – นิคมพัฒนา 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๗๐ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ค.ส.ล. สายก่อไผ ่
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดความกว้าง ๖ * ยาว 
๒๐๐  เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

๒๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๗๒ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด  
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดฝูน 

ขนาด ๒.๔๐*๒.๔๐ เมตร 
จ้านวน ๑ ช่อง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกนัน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๗๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดฝูน 

ตามแบบที ่อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปญัหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๗๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 

๑๗๕ โครงการวางท่อระบายน ้า       
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

๓๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๐๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ่๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๕*๑๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๗๗ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายตาคลอม  
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๗๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายหนองตาตุ่ม  
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๗๙ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายปู่ตา-บ้านนายสุทัน  
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาด ๔*๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

๒๕๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๘๐ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด (คลองตาคลอม) 
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดฝูน 

ขนาด ๒.๔๐*๒.๔๐ เมตร 
จ้านวน ๑ ช่อง 

ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกนัน ้าท่วม
ในพื นที่ 

กองช่าง 
 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๑ โครงการวางท่อระบายน ้า        
หนองตาตุ่ม 

หมู่ที ่๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

จ้านวน ๒ จุด 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

๕๐,๐๐๐ 
    

๕๐,๐๐๐ 
    

๕๐,๐๐๐ 
    

๕๐,๐๐๐ 
    

๕๐,๐๐๐ 
    

พื นที่ร้อยละ 
๙๐ สามารถ

แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

น ้าไหลสะดวก
และสามารถ

ป้องกันน ้าท่วม
ในพื นท่ี 

กองช่าง 
 

๑๘๒ โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก 

หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

๔๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๘๓ โครงการขยายไหล่ทาง ถนน  
ค.ส.ล. สายหนา้ อบต.ปรือใหญ ่

หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันใต ้

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร

สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร  
ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้ใช้
ถนนสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมี
ถนนในการ

สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๘๔ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 
๑ (สายเนินจวด-เทียนทอง)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘๕ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นปรือใหญ ่ 
หมู่ที่ ๑ (สายตาโซน)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘๖ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านปรือใหญ ่หมู่ที่ ๑ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๑๐ จุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๑๘๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าอาคารอเนก 
ประสงคส์ระหนองแวง 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

๕๐๐,๐๐๐ 
    

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือใหญ่  
หมู่ที่ ๑ (หนองแวง)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นปรือใหญห่มู่ที่ 
๑ (สายปรือใหญ่-หนองอาเสร)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙๐ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นหลัก หมู่ที่ ๒ 
(สายเลียบคลองไปทางทิศใต้)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านตาเบ๊าะ  
หมู่ที ่๓ (หนองสระเสร็จ)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙๒ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านตาเบา๊ะ  
หมู่ที่ ๓ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๕ จุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๑๙๓ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านตาเบ๊าะ  
หมู่ที่ ๓ (๓ เฟสทุกซอย)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙๔ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านมะขาม  
หมู่ที่ ๔ (สายศาลาสาธารณะ)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙๕ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านมะขาม  
หมู่ที่ ๔ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๕ จุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙๖ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ ๖ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๑๕ จุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๑๙๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านโนนสมบรูณ์  
หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙๘ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านปรือคันตะวันตก 
หมู่ที่ ๗ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๑๐ จุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๑๙๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันตะวัน 
ตก หมู่ที่ ๗  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๐ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านโพธ์ิสว่าง 
หมู่ที่ ๘ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๕ จุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านคลองล้าเจียก 
หมู่ที่ ๙  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๒ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านคลองล้าเจยีก 
หมู่ที ่๙  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๓ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านคลอง
ล้าเจียก หมู่ที่ ๙  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๔ อุดหนนุโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านเนินแสง 
 หมู่ที่ ๑๑  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนนุค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๕ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านแสนสุข 
 หมู่ที่ ๑๒ (แสนสุข-โรงเรียน
ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๖ อุดหนนุโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านแสนสุข 
หมู่ที่ ๑๒ (แสนสุข-ภมูิไหม้)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านนาจะเรีย 
หมู่ที่ ๑๓ (นาจะเรีย-ปรือใหญ)่  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านนาจะเรีย 
หมู่ที่ ๑๓ (นาจะเรีย-เกษตรน ้าหยด)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านนาจะเรีย 
หมู่ที่ ๑๓ (นาจะเรีย-ซ้ากุ้ง)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๐ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง-ต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (ตาปุด-นิคมพัฒนา)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สายหนองเกวียน)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๒ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สายตาตร)ี  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๓ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สายห้วยตาหอม)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๔ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สานมัน-ช้างติดลม)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๕ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
เส้น ขุขันธ์ - โคกตาล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๖ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สายภมูิตะโน๊ด)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (สายโชงต้าเริง)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๑๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านปรือคันใต ้
หมู่ที่ ๑๔ (รอบห้วยศาลา)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านบางกระวาน 
หมู่ที่ ๑๕  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๐ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านบางกระวาน 
หมู่ที่ ๑๕  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายรอบ
อ่างเก็บน ้าหนองเกวียน 
บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๒ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
สายโชงต้าเริง 
บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๓ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านหนองอาเสร 
หมู่ที่ ๑๖ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๑๕ จุด 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร ์ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๒๔ อุดหนนุโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านหนองอาเสร 
หมู่ที่ ๑๖ ไปบ้านนาจะเรีย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๕ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านหนองอาเสร 
หมู่ที่ ๑๖ ไปบ้านโนนสมบรูณ ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๖ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านหนองอาเสร 
หมู่ที่ ๑๖  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านทุ่งชัย 
หมู่ที่ ๑๗ (หนองรุง-หนองจอก)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นเนินเสรี 
หมู่ที่ ๑๘ (ถนนมิยาสาว่า) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒๙ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นเนินเสรี หมู่ที่ 
๑๘ (สายหนองอาเสร-เนินเสรี ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๑๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๐ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเกษตรบา้นเนินเสรี หมู่ที่ 
๑๘ (สายวินัย - วัดป่าเนินเสรี ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๑ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านหนองสมิ 
หมู่ที่ ๑๙ (หนองสิม-นิคมพัฒนา) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๒ อุดหนนุโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านหนองสมิ 
หมู่ที่ ๑๙ (ก่อไผ)่ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๓ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านหนองสมิ 
หมู่ที ่๑๙ (สาย ๒) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๔ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านหนองสมิ 
หมู่ที่ ๑๙ (ซอยจงหาญ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๕๐ เมตร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๕ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านหนองสิม 
หมู่ที่ ๑๙ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จ้านวน  ๑๕ จุด 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นที่มีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓๖ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านหนองสิม 
หมู่ที่ ๑๙ (ทิศตะวันตก-ทิศ
ตะวันออก) 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นทีม่ีไฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๒๓๗ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาค้อ 
หมู่ที ่๒๐  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๘ อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าบ้านนาค้อ 
หมู่ที่ ๒๐ (ตาโยง) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และท้า
การเกษตร 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓๙ อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้านนาคอ้ 
หมู่ที่ ๒๐ 
 

เพ่ือเพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนนเพ่ิมความ
สะดวกในการ 
คมนาคม 

อุดหนุนคา่ใช้จ่ายการ ตดิตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

จ้านวน  ๕ จุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างริม
ทาง เพ่ิมขึ น
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนใน
พื นทีม่ไีฟส่อง 
สว่างริมทาง  

กองช่าง 

๒๔๐ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปรือใหญ่ หมู่ที ่๑ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๑ โครงการขยายเขตระบบประปา
รอบสนามกีฬาหนองแวง  
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๒ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า
ดื่มพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที ่๓ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าดื่มพร้อมขดุเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๓ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๔ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรอง
น ้าประปาหมู่บ้าน 
 บ้านมะขาม หมู่ที ่๔ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๕ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันออก 
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๕ โครงการระบบน ้าดื่มสะอาด 
 บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่๖ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๗ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันตก 
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔๘ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพธ์ิสว่าง หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร ์ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔๙ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพธ์ิสว่าง หมู่ที ่๘ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๐ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านคลองลา้เจียก 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แบบบาดาลขนาดกลาง 
จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๑ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
 บ้านคลองล้าเจยีก 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือจดัซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๒ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเกษ หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๓ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านเนินแสง หมู่ที ่๑๑ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๔ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มนี ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๕ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แบบบาดาลขนาดเล็ก 
จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๖ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕๗ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแสนสขุ หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๘ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕๙ โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 
๑๓ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๐ โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 
๑๔ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร ์ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๑ โครงการปรับปรุงเคร่ืองกรอง
น ้า บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ ๑๔ 
 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ใหส้ามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๒ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ 
๑๔ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๒  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๓ โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านบางกระวาน หมู่ที่ 
๑๕ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๔ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๕ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ 
๑๖ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๕  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๖ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ 
๑๖ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๗ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖๘ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๖๙ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเนินเสรี หมู่ที่ ๑๘ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แบบบาดาลขนาดเล็ก 
จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๐ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 
๑๙ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๑ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๒ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒๐ 

เพ่ือก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แบบบาดาลขนาดเล็ก 
จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๒๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๓ โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า 
บ้านปรือคันตะวันออก 
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๔ โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า 
บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๕ โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า 
บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ ๑๖ 

เพ่ือก่อสร้างถังเก็บน ้า
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๖ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗๗ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านเนินแสง หมู่ที ่๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๘ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗๙ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๐ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แหง่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๑ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านมะขาม หมู่ที ่๔ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๒ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๓ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๔ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 
๑๓ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๕  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘๕ โครงการติดตั งระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านมะขาม หมู่ที ่๔ 

เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรและอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๖ โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๗ โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้า 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองกรอง
น ้าระบบประจ้าหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘๘ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 
๑๓ 

เพ่ือเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ้านวน  ๕  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีน ้าสะอาด 
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๓๐ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการลอกคลองส่งน ้า  
สายนาใหม่ - ป่าช้า  
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว  
๑,๐๐๐ เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการลอกคลองส่งน ้า  
สายตาเรียม  
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว  
๑๐๐ เมตร  ลึก  ๑.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการระบบระบายน ้าใน
หมู่บ้าน 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาด ๐.๓๐*๐.๔๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร   
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกหนองแวง 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว  
๓๐๐ เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการลอกคลองส่งน ้า  
สายตาเหลีย่ม 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที ่๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว  
๒๐๐ เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๖ โครงการคลองหลังโรงเรียน 
บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาด ยาว ๑๕๐ เมตร   
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดสระหนองล้าดวน 
บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในสระ 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกหนองเป็ด 
บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว  
๕๐ เมตร  ลกึ  ๒.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าทว่ม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการขุดคลองไส้ไก ่
บ้านคลองล้าเจียก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาด ยาว ๕๐๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกหนองบุญมา 
บ้านเกษ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขุดลอกฝายน ้าล้น 
บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าทว่ม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการผันน ้าจากเขือ่นห้วย
ศาลาเข้าฝายน ้าล้น 
บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร 
บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาด ยาว ๕๐๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
ซ้ากุ้ง 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว  
๗๐ เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
วัดถ ้าสระพงษ์ 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว  
๗๐ เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขุดลอกคลองเพลิง 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว  
๗๐ เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าทว่ม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการขุดสระสะบัก 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใชป้ระโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว  
๕๐ เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขุดสระปู่ตา 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว  
๕๐ เมตร  ลึก  ๒  เมตร 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
นาจะเรีย 
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดพื นที่ ๖๐ ไร่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการซ่อมแซมคลองไสไ้ก ่
บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาด ยาว ๖๐ เมตร  ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร 
บ้านปรือคันใต้ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขุดลอกหนองเกวียน
บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขุดลอกหนองกลอเยา๊ะ 
บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขุดลอกหนองปรือคัน 
– คลองสิม 
บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดพื นที่ ๔๐ ไร่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๓๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

  ๑.๒  แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕ โครงการขุดลอกล้าห้วยช้าง 
บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขนาดพื นที่ ๔๐ ไร่ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขุดลอกสระหนองย่า
มาพร้อมท้าคันดิน 
บ้านคลองล้าเจียก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน ้า ป้องกัน
น ้าท่วมพื นที่ภายใน
หมู่บ้านและใช้ประโยชน์
จากน ้าในล้าคลอง 

ขุดลอกสระหนองย่ามา 
ขนาด ๑๐๐*๒๐๐ เมตร 
พร้อมท้าคันดิน  
กว้าง ๕ เมตร  
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน ้าท่วม
และมีน ้าในฤดู
แล้งเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมและมีน ้า 
ในฤดูแล้งใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

หนองแวงเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
(หาดแสงเทียน)  
บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพือ่พัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒ โครงการถมดินท่ีป้าช้าปรับ 

ภูมิทัศน์ บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรม 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ขนาดกว้าง ๕๐ * ๕๐ เมตร  
สูง ๑ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน
และศาลาพักศพป่าช้า 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมศาสนกิจต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

หนองแวง บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพือ่พัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการก่อสร้างอาคาร
การเกษตรหนองแวง 
 บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร 
การเกษตรและเพียงพอ
ต่อการด้าเนินงานด้าน
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
และเยาวชน  (หนองแวง) 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร ศูนย์
ฝึกอาชีพและเพียงพอต่อ
การด้าเนินกิจกรรม 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพเด็ก
และเยาวชน 

บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร ศูนย์
ฝึกอาชีพและเพียงพอต่อ
การด้าเนินกิจกรรม 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนไดใ้ช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ  
(หนองแวง) 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อพัฒนาเป็นสนามกีฬา
ตะกร้อและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ก่อสร้างสนามตะกร้อ 

ตามแบบมาตรฐาน 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การเล่นกีฬา 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล (หนองแวง) 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อพัฒนาเป็นสนามกีฬา
วอลเลย์บอลและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 

ตามแบบมาตรฐาน 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การเล่นกีฬา 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างโดมในศาลา
หมู่บ้าน  
 บ้านหลัก หมู่ท่ี ๒ 

เพือ่ก่อสร้างโดมให้
เพียงพอต่อการด้าเนิน
กิจกรรม 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน  
บ้านหลกั หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวใน
หมู่บ้าน ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านตาเบ๊าะ หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
กลางหมู่บ้าน 

 บ้านมะขาม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลา
กลางหมู่บ้านให้เพียงพอ
ต่อการด้าเนินงานด้าน
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตรอบ
ท่ีสาธารณะ 

บ้านมะขาม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๕ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

บ้านมะขาม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๖ โครงการปรับเกรดสนามกีฬา 
บ้านมะขาม หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีสนาม
กีฬาและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการปรับปรุงศาลาป่าช้า 
บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ท่ี ๕ 

เพือ่พัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมศาสนกิจต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ
ต่างๆ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๘ โครงการตอ่เติมศาลามิยาซาว่า 
บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมศาลา
ให้เพียงพอต่อการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างเรือนเพาะเห็ด 

บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ท่ี ๕ 

เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีในการ
เพาะเห็ด 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 

บ้านปรอืคันตะวันออก หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 
ให้กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ใน
การผลิตและเก็บรักษา 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิม่ขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน  
บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวใน
หมู่บ้าน ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านคลองล้าเจียก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 

บ้านคลองล้าเจียก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิม่ขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างรั วกั นท่ี
สาธารณะ 

บ้านคลองล้าเจียก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๖ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕ โครงการปรับพื นท่ีสาธารณะ 

ภูมิเลียวให้เป็นท้าเลเลี ยงสัตว์โดย
ส่วนรวม  
บ้านคลองล้าเจียก หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๖ โครงการสร้างรั วรอบสระภูมิ 

บ้านเกษนาค้อ หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านเนินแสง หมู่ท่ี ๑๑ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านเนินแสง หมู่ท่ี ๑๑ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๗ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ โครงการติดตั งไฟฟ้าอาคาร
อเนกประสงค์ 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ มี
ประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงาน 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๐ โครงการจัดภูมิทัศน์บริเวณสระน ้า 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 
ให้กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ใน
การผลิตและเก็บรักษา 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๒ โครงการต่อเติมตลาดชุมชน 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อต่อเติมสถานท่ีตลาด
ชุมชนให้ประชาชนใช้
เป็นท่ีขายสินค้าทาง
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๘ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓ โครงการก่อสร้างห้องประชุมศาลา
อเนกประสงค์ 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๔ โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิม่ขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๕ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 

บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๔๙ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗ โครงการก่อสร้างลงหินตัวหนอน
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 
บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างท่ีน่ังพักผ่อน
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 
บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างป้ายทับทิมสยาม 
06  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๐ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๐ โครงการสร้างโดมหน้าเวที อาคาร
อเนกประสงค์ทับทิมสยาม 06
บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๑ โครงการซ่อมแซมอาคารหม่อน
ไหม 

บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ 

บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมศาสนกิจต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ
ต่างๆ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ทับทิมสยาม 06 

บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 

เพือ่พฒันาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๑ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๔ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวของต้าบล 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านปรือคันใต้ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน  
บ้านปรือคันใต้ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวใน
หมู่บ้าน ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ภายในหมู่บ้าน  
บ้านปรือคันใต้ หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้
ประชาชนในการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๒ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๘ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านบางกระวาน หมู่ท่ี ๑๕ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๔๙ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้านบ้านบางกระวาน หมู่ท่ี 
๑๕ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้าน 

บ้านหนองอาเสร หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อให้หมู่บ้าน มีซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน 

จ้านวน  ๑  ซุ้ม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการพฒันา
สถานท่ีเพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนในเขต
พื นท่ีมีซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้างรั วกั นท่ี
สาธารณะ 

บ้านหนองอาเสร หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพือ่ใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของ
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองอาเสร หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อต่อเติมสถานท่ีตลาด
ชุมชนให้ประชาชนใช้
เป็นท่ีเก็บส่ิงของประจ้า
หมู่บ้าน 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๓ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๓ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านหนองอาเสร หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างกันหันลม
พลังงานทดแทนบริเวณ 

สระหนองแวง 
บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อก่อสร้างกังหันลมใช้
เป็นพลังงานไฟฟ้า
ทดแทน  

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

ประชาชนมี
พลังงานทดแทน
ใช้เป็นสาธารณะ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวใน
หมู่บ้าน ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๗ โครงการก่อสร้างรั วล้อมหนอง
สาธารณะ (หนองยาง-กลอเย๊าะ) 
บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๔ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๘ โครงการก่อสร้างรั วศาลากลาง
หมู่บ้าน 

บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 

บ้านทุ่งชัย หมู่ท่ี ๑๗ 

เพื่อก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย 
ให้กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ใน
การผลิตและเก็บรักษา 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิม่ขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างรั วล้อมระบบ
ประปาในหมู่บ้าน  
บ้านหนองสิม หมู่ท่ี ๑๙ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
รั วเหล็ก 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๑ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

บ้านหนองสิม หมู่ท่ี ๑๙ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ีใน
การด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน  
บ้านหนองสิม หมู่ท่ี ๑๙ 

เพื่อซ่อมแซม 

หอกระจ่ายข่าวใน
หมู่บ้าน ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพิ่มขึ น
ร้อยละ ๕๐   

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๕ -
             

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

   ๑.๓ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๓ โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ 

บ้านนาค้อ หมู่ท่ี ๒๐ 

เพือ่พัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมศาสนกิจต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง แบบโดม 

ขนาด กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๔ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

บ้านนาค้อ หมู่ท่ี ๒๐ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประชุม
ประชาคมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
ด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๕ โครงการถมดินท่ีป้าช้าปรับ 

ภูมิทัศน์ บ้านนาค้อ หมู่ท่ี ๒๐ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรม 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
ขนาดกว้าง ๔๐ * ๔๐ เมตร  
สูง ๑ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจดั
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีการ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๖ โครงการก่อสร้างลานอเนก 

ประสงค์ท่ีสาธารณะ 

บ้านนาค้อ หมู่ท่ี ๒๐ 

เพื่อพัฒนาพื นท่ีให้เป็น
สถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ การตาก
ผลผลติทางการเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ขนาด กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
ด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้างรั วศาลากลาง
หมู่บ้าน 

บ้านนาค้อ หมู่ท่ี ๒๐ 

เพื่อเป็นการก้าหนด
ขอบเขตพื นท่ีสาธารณะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุก
ล ้า 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕๐   

สามารถกันพื นท่ี
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการก่อสร้างตลาดกลาง
สินค้าทางการเกษตร 

เพื่อเป็นแหล่งรับและขยาย
การตลาดสินค้าทาง
การเกษตรของต าบลปรือ
ใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 
 

มีแหล่งรับซ้ือ
และจ าหน่ายสิน
ค่าการเกษตรท่ี
ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน
ต าบลปรือใหญ่-หนองแวง 

เพือ่เป็นแหล่งรับซ้ือและ
ขยายการตลาดค้าข้าวของ
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 

มีแหล่งรับซ้ือ
ข้าวและสีข้าวท่ี
ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการก่อสร้างโรงสีและโรง
อบข้าวบ้านตาเบ๊าะ หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อเป็นแหล่งรับซ้ือและ
ขยายการตลาดค้าข้าวของ
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 

มีแหล่งรับซ้ือ
ข้าวและสีข้าวท่ี
ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน
บ้านมะขาม หมู่ท่ี ๔ 
 

เพือ่เป็นแหล่งรับซ้ือและ
ขยายการตลาดค้าข้าวของ
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 

มีแหล่งรับซ้ือ
ข้าวและสีข้าวท่ี
ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน 
และเครื่องแพ็คข้าวสาร บ้าน
ปรือคันตะวันนออก หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อเป็นแหล่งรับซ้ือและ
ขยายการตลาดค้าข้าวของ
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง  ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 

มีแหล่งรับซ้ือ
ข้าวและสีข้าวท่ี
ได้มาตรฐานและ
เป็นธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดฝึกอบรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพยีงต าบล
ปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้และใช้
ชีวิตตามแนว 
ทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรมการผสม
อาหารสัตว์ชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนผสม
อาหารสัตว์ชีวภาพใช้เอง 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถผสม
อาหารสัตว์
ชีวภาพใช้เอง 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรมการท าน้ า
หมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ท าน้ าหมักชีวภาพใช้เองได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถท าน้ า
หมักชีวภาพใช้
เองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
วิทยาการด้านการเกษตร 

เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
วิทยาการเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

จ านวน ๑  แห่ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีจัดตัง้ 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ต าบล 

จ านวน ๑  แห่ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีจัดตั้ง 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของต าบลและ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน  
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชน
สามารถปฏิบัติ
และเป็นต้นแบบ
ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ โครงการฝึกอบรมการผสม
ปุ๋ยเคมีใช้เอง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ผสมปุ๋ยเคมีใช้ในพื้นท่ีทาง
การเกษตรของตนเองได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถผสม
ปุ๋ยเคมีใช้ใน
พื้นท่ีการเกษตร
ของตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มข้าว
ชุมชนต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่มผลิตข้าวชุมชน 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มผลิต
ข้าวชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๔ โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพ
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพทางการ
เกษตรอย่างถูกต้อง 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ
ทางการเกษตร
อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๕๙ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ด
พันธุ์ไข่  

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุน 

ประชาชนมีการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
บริโภคภายใน
ครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เพาะเห็ดและ
น าไปปฏิบัติได้
จริง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชน
รู้จักวิธีการท าการเกษตร
ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการท า
การเกษตรด้วย
วิธีเกษตรอินทรีย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
ขุน 

เพื่อจัดฝึกอบรมการเลี้ยง
สุกรให้แก่ประชาชน 

จ านวน ๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสุกร 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการฝึกอบรมการปลูก
มะนาวนอกฤดู 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การปลูกมะนาวนอกฤดู 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถปลูก
มะนาวนอกฤดู
ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๐ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพ่ือเพิ่มมูลค่า 

เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมี
ความรู้ในการแปรรูป
ยางพาราเพ่ือเพิ่มมูลค่า 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
แปรรูปยางพารา
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง
พันธุ์ปลา 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา
เพื่อบริโภคและจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงพันธุ์
ปลาเพ่ือบริโภค
และจ าหน่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรมการผลิตและ
ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมี
คุณภาพ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ี
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการส่งเสริมการปลูกมัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกมันส าปะหลังระบบน้ า
หยดเพ่ือเพิ่มผลผลิต 

จ านวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชน
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตมัน
ส าปะหลังจาก
การใชร้ะบบน้ า
หยดได้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๑ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐ โครงการปลูกพืชใช้น้ าน้อยและ
พืชตระกูลถั่ว 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพชือายุสั้นเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
การปลูกพืชอายุ
สั้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการฝึกอบรมการปลูกพืช
หมุนเวียน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปลูกพืชหมุน 
เวียนในพื้นท่ีการเกษตร 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปลูกพืช
หมุนเวียนใน
พื้นท่ีการเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ โครงการฝึกอบรมการผลิต
กระถางปลูกต้นไม้จากยาง
รถยนต ์

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการผลิตกระถางจากยาง
รถยนต์ไว้ใช้ปลูกผัก 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ผลิตกระถางจาก
รถยนต ์

ส านักงาน
ปลัด 

๑๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงโคเน้ือ โค
พันธุ์พื้นเมือง โคขุนและกระบือ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงโค
กระบือให้ความสามารถ
เลี้ยงโคกระบือคุณภาพและ
สามารถจัดต้ังกลุ่มได้อย่าง
เข้มแข็ง 

จ านวน ๑ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเลี้ยงโค
กระบือมีความรู้
ความสามารถใน
การเลี้ยงโค
กระบือคุณภาพ
และสามารถ
จัดต้ังกลุ่มได้
อย่างเข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๒ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๔ โครงการป้องกันโรคในพชืและ
สัตว์ 

เพือ่รณรงค์ใหค้วามรู้ในการ
ป้องกันโรคพืช,สัตว์ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคพืช
สัตว์ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๕ โครงการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ขยายพันธุ์ไม้ปลูกเองและ
จ าหน่ายได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถ
ขยายพันธุ์ไม้
ปลูกเองและ
จ าหน่ายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๖ ก่อสร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์
น้ า บ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และอนุบาลสัตว์น้ าของ
กลุ่มเยาวชนคืนถิ่น 

จ านวน ๑ แห่ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรือน
ท่ีก่อสร้าง 

มีแหล่ง
เพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ า
ของกลุ่มเยาวชน
คืนถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๗ โครงการสร้างกระชังเลี้ยงปลา
อ่างเก็บน้ าบ้านแสนสุข หมู่ท่ี 
๑๒ และอ่างเก็บน้ า 
บ้านนาจะเรีย หมู่ท่ี ๑๓ 
 

เพื่อสร้างกระชังเลี้ยงปลา
ในแหล่งน้ า 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

มีกระชังเลี้ยง
ปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๓ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘ โครงการจัดต้ังธนาคารโค
กระบือ 

เพื่อจัดต้ังธนาคารโค
กระบือต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนธนาคาร
โคกระบือจัดต้ัง 

มีธนาคารโค
กระบือต าบล
ปรือใหญ่ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๙ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง
จิ้งหรีด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และสามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีสนับสนุน 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถน าไป
ประกอบเป็น
อาชีพเสริมได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๐ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการเลี้ยงกบเพ่ือบริโภค
และจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีจัดฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เลี้ยงกบเพ่ือ
บริโภคและ
จ าหน่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๑ โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
พลาสติก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค
และจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีปลา
เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและ
จ าหน่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๒ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในบ่อดิน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค
และจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีปลา
เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและ
จ าหน่าย 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๔ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
นิลในกระชัง 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อ
บริโภคและจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีการ
เลี้ยงปลาใน
กระชังเพื่อ
บริโภคและ
จ าหน่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๔ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ดุกในท่อซีเมนต์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค
และจ าหน่าย 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนเลี้ยง
ปลาเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและ
จ าหน่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๕ โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้และผักปลอด
สารเคมี 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
ปลอดสารเคมีบริโภคใน
ครัวเรือน 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนปลูก
ผักสวนครัวรั้ว
กินได้ ผักปลอด
สารเคมีบริโภค
ในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๖ โครงการปลูกผักสวนครัวในท่อ
ซีเมนต์และกระถางรถยนต์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวบริโภคใน
ครัวเรือน 

จ านวน ๑ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนปลูก
ผักสวนครัว
บริโภคใน
ครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๗ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และก าจัดโรคพืชและโรคสัตว์ 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และก าจัดโรคพืชและสัตว์ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๕ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๘ โครงการปอเทืองดอกไม้แห่ง
ความจงรักภักดีหน่ึงใน
พระราชด าริปรับปรุงดิน ใน
หลวงรัชการท่ี ๙ 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้
เกษตรกรต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปลูกพืชบ ารุงดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๙ โครงการฝึกอบรมการใช้
สารเคมี ๓ ชนิด ได้แก่  
ไกลโฟเสต/  พาราควอต/ คลอ
ไพริควอต ให้เกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้สารค
มีอันตราย 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สารเคมีเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๐ โครงการท าเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้
ในการเกษตรเอง 

เพื่อให้เกษตรกรท าเชื้อไตร
โครเดอร์ม่าใช้เองได้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
เชื้อไตรโครเดอร์
ม่า 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๑ โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
ผลิตปุ๋ยน้ าหมักใส้เดือน 

เพื่อให้เกษรตกรรู้วิธีผลิต
และใช้เอง 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เลี้ยงไส้เดือนดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๒ โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ 

เพื่อให้เกษรตกรรู้วิธี
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เพาะกล้วยไม้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ ๑๐๕ 

เพื่อให้เกษรตกรรู้วิธีการคัด
แยกข้าวปน 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้วิธีการคัด
แยกข้าวปน 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๔ โครงการปลูกดอกทานตะวัน
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เพื่อเป็นจุดพักผ่อนของ
ประชาชน 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๕ โครงการปลูกไม้ประดับเพื่อ
ประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี 

เพื่อใช้ในการประดับ
ตกแต่งอาคารสถานท่ีใน
งานต่างๆ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

มีอาคารสถานท่ี
สวยงามในการ
บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๖ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะ
เพื่อจ าหน่าย 

เพื่อให้เกษรตกรรู้วิธี
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เลี้ยงแพะ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓๗ โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์
ดิน 

เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้
ในการวิเคราะห์ดิน 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
วิเคราะห์ดิน 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
จ านวน ๑๒ เดือน 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

อบต.สามารถ
ให้บริการ 
ประชาชนด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมและทบทวน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

เพื่อฝึกอบรมและทบทวน
ชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองต้น 

๑  ครั้ง/ปี 
ชุดปฏิบัติการ 
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินมีความรู้
และความ
ช านาญเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓๐ 

อบต.สามารถ
ให้บริการ 
ประชาชนด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัยได้
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ลดอัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในเขตตำบล
และเพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ตลอดปี  
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือด 
ออกลดลง 
เป็น ๐ 

อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือด ออก
ลดลงสามารถ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือด ออกได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า 

จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดบริการฉีดวัคซีน  ฉีดยา
คุมก าเนิด ท าหมันสุนัขและ
แมว 

๑ ครั้ง/ปี  
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สัตว์ในเขตพื้นท่ี
ร้อยละ ๗๐ ถูก
ควบคุมมิให้เกิด
โรค 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
ควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการฝึกอบรมป้องกันสัตว์มี
พิษ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันสัตว์มีพิษ 

๑  ครั้ง/ปี 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันสัตว์มีพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรมและทบทวน
ชุดปฏิบัติการกู้ภัยทาทงน้ า 

เพื่อฝึกอบรมและทบทวน
ชุดปฏิบัตกิารกู้ภัยทาทงน้ า 

๑  ครั้ง/ปี 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุดปฏิบัติการ
กู้ภัยทาทงน้ ามี
ความรู้และ
ความช านาญ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๓๐ 

อบต.สามารถ
ให้บริการ 
ประชาชนด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัยได้
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการปรับปรุงห้อวงพยาบาล
ของรถพยาบาล 

เพือ่รองรับในการปฏิบัติ
ภารกิจกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รถพยาบาลฉุกเฉิน  
จ านวน ๑ คัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

อบต.สามารถ
ให้บริการ 
ประชาชนด้าน
การกู้ชีพ กู้ภัยได้
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับบุคคลในพื้นท่ี 

๑ ครั้ง/ปี ๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
มีการด าเนิน
โครงการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามแผนงาน 
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชนได้รับ
การสง่เสริม 
ดูแลสุขภาพจาก
กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพของ
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๖๙ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ อุดหนุนตามโครงการเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
ทุกหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาม
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 

อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
ท้ัง ๒๐ หมู่บ้าน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๖๐ ได้
การดูแลสุขภาพ 

ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐ โครงการรณรงค์การป้องกัน
โรคติดต่อ  

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันโรคติดต่อชนิด
ต่าง ๆ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกัน
โรคติดต่อชนิด
ต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของประชาชน 

เพื่อจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนได้รับ
การตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการเฝ้าระวัง
และป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

มีงบประมาณ
ด าเนินการได้
ทันทีเม่ือเกิดการ
ระบาดภายใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
ปรือใหญ่ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๐ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๔ โครงการเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายลดพุงลดโรค
และสุขภาพแข็งแรง 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนออก
ก าลังกายลดพุง
ลดโรคและ
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๑ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสมีท่ี
พักอาศัยท่ีดีขึ้น
ร้อยละ ๒๐ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ด้านท่ีอยู่อาศัย 
การด ารงชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ให้ผู้สูงอายุในต าบล 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ผู้สูงอายุได้รับ
เอาใจใส่ท้ังด้าน 
ร่างกายและด้าน
จิตใจ  
ร้อยละ  ๙๐ 

ผู้สูงอายุไดร้่วม
ท ากิจกรรม 
และได้รับเอาใจ
ใส่ท้ังด้าน 
ร่างกายและด้าน
จิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
ปีละ ๑  ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นร้อยละ ๑๐ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รบัการ
ช่วยเหลือ 
การด ารงชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๒ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพให้สตรี
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่
กลุ่มสตรี 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
กลุ่มสตรีมีการ
พัฒนาด้าน
อาชีพท่ีดีขึ้นร้อย
ละ ๒๐ 

กลุ่มสตรีได้
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ  
ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๕ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาด้าน
อาชีพท่ีดีขึ้นร้อย
ละ ๒๐ 

ผู้สูงอายุได้
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ  
ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาใน
ชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๗ โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวระดับต าบล 

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ
ชุมชนมีครอบครัวท่ีเป็นสุข 

๑ ครั้ง/ปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนครอบ 
ครัวท่ีเป็นสขุ 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ  ๑๐ 

ประชาชนมี
ครอบครัว 
ท่ีเป็นสุขชุมชน
เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๘ อุดหนุนตามโครงการสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรม
และสร้างความเข้มแข็งของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบล 

อุดหนุนให้กับ สภาเดก็และ
เยาวชนต าบลปรือใหญ่ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ร้อยละ ๖๐ ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชน
ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๓ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

๑ ครั้ง/ปี ๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
การพัฒนาด้าน
อาชีพท่ีดีขึ้นร้อย
ละ ๒๐ 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ  
ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๐ โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
ปรือใหญ่ 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ให้ผู้สูงอายุในต าบล 

๑ ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ผู้สูงอายุได้รับ
เอาใจใส่ท้ังด้าน 
ร่างกายและด้าน
จิตใจ  
ร้อยละ  ๙๐ 

ผู้สูงอายุไดร้่วม
ท ากิจกรรม 
และได้รับเอาใจ
ใส่ท้ังด้าน 
ร่างกายและด้าน
จิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๔ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๕ แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพ  
ผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล๑ ครั้ง/เดือน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
ผูมี้สิทธิเ์บ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
ไดร้ับเงิน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุ ได้รับ
การดูแลและ 
ช่วยเหลือไดร้ับ
สวัสดิการจากรัฐ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพ  
ให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ 

ผู้พิการในต าบล 
๑ ครั้ง/เดือน 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
ผูมี้สิทธิเ์บ้ียยัง
ชีพผู้พิการ 
ได้รับเงิน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผูพ้ิการ ไดร้ับ
การดูแลและ 
ช่วยเหลือได้รับ
สวัสดิการจากรัฐ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

เพื่อจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพ  
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 
ในต าบล 
๑ ครั้ง/เดือน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ผูมี้สิทธิเ์บ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์
ได้รับเงิน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการดูแล
และช่วยเหลือ
ได้รับสวัสดิการ
จากรัฐ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๕ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สานสัมพันธ์ ประจ าปี 

เพื่อพัฒนาทักษะของเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้เกิดการ
เรียนรู้พัฒนาด้านร่างกาย  

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ เด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย ฯ 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการพัฒนา
ด้านร่างกาย ฯ 

กอง 
การศึกษา 

๒ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ชีวิตจริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะของเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้เกิดการ
เรียนรู้พัฒนาด้านร่างกาย  

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ เด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย ฯ 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการพัฒนา
ด้านร่างกาย ฯ 

กอง 
การศึกษา 

๓ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่ท าความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙ 
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับอปท. 

ประชาชนมี
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ
เด็กก่อนเกณฑ์ 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการนิทรรศการและผลงาน
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อพัฒนาทักษะของเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้เกิดการ
เรียนรู้พัฒนาด้านร่างกาย  

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ เด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย ฯ 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการพัฒนา
ด้านร่างกาย ฯ 

กอง 
การศึกษา 

๕ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปรือ
ใหญ่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวันแม่
แห่งชาติ 

จ านวน  ๑ คร้ัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก , ครู 
และผู้ปกครองมี
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง 
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการจดังานกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพ่ือพัฒนาทักษะของเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้เกดิการ

เรียนรู้พัฒนาด้านร่างกาย 
ฯ 

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย ฯ 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย ฯ 

กอง 
การศึกษา 

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการเบิกหักผลักส่งให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้กับเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียนให้
สามารถท ากิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางได้มีความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและ
แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใหก้ับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ทั้ง ๗ แห่ง ได้แก ่ 
๑.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
๒.ค่าหนังสือเรียน  
๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กในสังกัด 
ศพด. มีการ
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ 

เด็กในศูนย์ฯ มี
วัสดุการศึกษา 
ช่วยในการ
เรียนรู้และ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การประเมินคณุภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือท าความเข้าใจ
ระหว่างผู้ประเมิน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน ๗ ศูนย ์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ผู้
ประเมินมีส่วน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้าใจใน
หลักการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดท าฎีกาเบิกเงินการบันทึก
บัญชีรายรับ – จ่ายการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการจัดท าฎีกา ฯ 

จ านวน ๗ ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ผู้จัดท าฎีกามี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

ผู้จัดท าฎีกามี
ความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๐ สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
ปรือใหญ่ 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีอาหาร
ท่ีถูกสุขลักษณะ เสริมสร้าง 
ความแข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  ๗  แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กในสังกัด 
ศพด. ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เด็กเล็กมีอาหาร
ท่ีถูก 
สุขลักษณะ 
สุขภาพแข็งแรง 
มีการเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

๑๑ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
ปรือใหญ่ 

เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร 
เสริมท่ีถูกสุขลักษณะ เสริม 
เสร้างความแข็งแรง  

เดก็เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  ๗  แห่ง 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ เด็กในสังกัด 
ศพด. ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เดก็เล็กมีอาหาร
เสริมท่ีถูก
สุขลักษณะ 
สุขภาพแข็งแรง 
มีการเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

๑๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร 
เสริมท่ีถูกสุขลักษณะ เสริม 
เสร้างความแข็งแรง 

นักเรียน  
อนุบาล - ป.๖ 
ของโรงเรียน  
๔ แห่ง 

๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริมท่ีถูก
สุขลักษณะ 
สุขภาพแข็งแรง 
มีการเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับครู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาของครู ฯ 

จ านวน ๗ ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  
ครู ฯ มี
ศักยภาพ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ครู ฯ มีศักยภาพ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๔ โครงการประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดการประกวดในการ
พัฒนาศักยภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๗ ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  
ศพด. มี
ศักยภาพ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ศพด.มีศักยภาพ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๕ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
พัฒนาร่างกาย อารมย์และ
สติปัญญาของเด็ก 

จ านวน ๗ ศูนย์ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็ก 
ศพด.มีการ
พัฒนาการไดดี้
ขึ้น 

ศพด.มีศักยภาพ
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๖ อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในเขตบริการ  

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ
เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน  

ตลอดปี โรงเรียน 
จ านวน ๖ แห่ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ได้รับ
อาหารกลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างท่ัวถึงและ
ต่อเน่ือง 

กอง 
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๗๙ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ อุดหนุนส่วนราชการส าหรับ
โรงเรียนในเขตบริการตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขต
บริการเพื่อด าเนิน การ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และทักษะอาชีพของ
นักเรียน  

โรงเรียน 
จ านวน ๖ แห่ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนร้อย
ละ ๘๐    ได้น า
แนวทางหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ
อาชีพ 

กอง 
การศึกษา 

๑๘ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ่ 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๑๙ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๐ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใหเ้กิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๒๑ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๒๒ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผูเ้รียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๑ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๖ แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 

๒๔ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้สถานท่ี 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้สอน และ
ผู้เรียนในการใช้
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
พร้อมในการ
สอนและเรียน 

กอง 
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๒ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด  ( ปรือใหญ่เกมส์ ) 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย และเกิด
ความสามัคคีกับประชาชน
ในต าบล 

จัดแข่งขันกีฬา 
ระดับต าบล  ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลัง 
กายมากขึ้นและ
เกิดความ 
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติ ศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย และเกิด
ความสามัคคีกับประชาชน 

จัดแข่งขันกรีฑา 
จ านวน  ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลงักาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลัง 
กายมากขึ้นและ
เกิดความ 
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อจัดซ้ือวัสดุกีฬาส่งเสริม
การออกก าลังกายให้กับ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
๑ ครั้ง/ปี 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๓ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมทีมและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ ฯลฯ 

จ านวน  ๒ กิจกรรม 
กลุ่มประชาชนต าบลปรือใหญ่ 

๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

เด็กและเยาวชน 
บุคลากรในสังกัด
ได้มีโอกาส 
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการพัฒนาและสร้าง
เยาวชนในด้านกีฬา 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย และเกิด
ความสามัคคีกับประชาชน 

จ านวน  ๑ โครงการ ๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลงักาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมีการ
ออกก าลัง 
กายมากขึ้นและ
เกิดความ 
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาและ
สร้างเยาวชนในด้านกีฬา
จักรยาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย และเกิด
ความสามัคคีกับประชาชน 

จ านวน  ๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

๗ อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๗ และ
การแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๗ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้จังหวัดศรีสะเกษจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติและ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

จ านวน  ๑ โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ - - ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๔ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการร่วมกิจกรรม 
วันปิยมหาราช 

เพือ่ถวายความจงรักภักดี  
และร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ อบต.ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ต่อพระบาท 
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาล
ท่ี ๕ 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการประเพณีแซนโฎนตา เพือ่น าประชาชนทุกหมู่
เหล่างานเทศกาลร าลึกพระ
ยาไกรภักด ีประเพณีแซน
โฎนตา  บูชาหลักเมือง ลือ
เลื่องกล้วยแสนหวขีอง
อ าเภอขุขันธ์ 

ร่วมกิจกรรม 
ประเพณี 
แซนโฎนตา 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อบต.ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 
สืบทอดให้คน 
รุ่นหลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๑๐ อุดหนุนโครงการประเพณีแซน
โฎนตาอ าเภอขุขันธ์ 

เพือ่สนับสนุน ประเพณี
แซนโฎนตา  บูชาหลักเมือง 
ลือเลื่องกล้วยแสนหวีของ
อ าเภอขุขันธ์ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอขุขันธ์ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ อบต.ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 
สืบทอดให้คน 
รุ่นหลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการจัดงานวันประสูติองค์
ประธานสถาบันจุฬาภรณ์ ฯ 

เพื่อถวายความจงรักภักดี  
และร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๕ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๒ โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
สงกรานต์ในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ได้จัด
กิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 
สืบทอดให้คน 
รุ่นหลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษาในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อบต.ได้จัด
กิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 
สืบทอดให้คน 
รุ่นหลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๑๔ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

- - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
วันคลา้ยวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันปิยมหาราช  ๒๓  ตุลาคม 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 

๑๖ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 

๑๗ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
วันท่ี ๓ มิถุนายน 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

- - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๘ อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี ๑๐  
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม   

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต   
๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง “เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม”  

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความกตัญญู
กตเวทีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้ร าลกึ
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 

๒๐ อุดหนุนโครงการการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่และงานกาชาด 
ประจ าปี 

สนับสนุนกิจกรรมร้านธารา
กาชาดอันเป็นสาธารณกุศล
ในงานเทศกาลปีใหม่ส่ีเผ่า
ไทศรีสะเกษสงเคราะห์
ผูป่้วยในการส่งต่อใน
เครือข่ายสภากาชาดไทย 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้
ร่วมงาน 
เทศกาลปีใหม่  
และงานกาชาด 

เป็นการส่งเสริม 
เทศกาลส าคัญ
ของจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กอง
การศึกษา 

๒๑ โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

มีการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนด้าน
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๘๙ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  
๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และปลูกป่าในชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
มีพ้ืนท่ีป่า
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ป่าไม้
และปลูกป่าเพิ่ม
ในพื้นท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และปลูกป่าในชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
มีพ้ืนท่ีป่า
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ป่าไม้
และปลูกป่าเพิ่ม
ในพื้นท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการรณรงค์การไถกลบตอ
ซังข้าวและห้ามเผาตอซังขา้ว 

เพื่อรณรงค์การไถกลบตอ
ซังข้าวและลดมลพิษจาก
การเผาตอซังข้าว 

๑ ครั้ง/ปี 
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

เกษตรกรงดการ
เผาตอซังข้าว
ลดลง  
ร้อยละ ๙๕ 

พื้นท่ีท่ีไถกลบตอ
ซังมีปุ๋ยตาม 
ธรรมชาติเพิ่ม
ความอุดม 
สมบูรณ์ในดิน
และมลพิษจาก 
การเผาตอซัง
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๐ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการส ารวจทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อให้ทราบข้อมูล
ทรัพยากรในท้องถิ่นว่ามี
อะไรบ้างจ านวนเท่าไหร 
เพื่อให้ทราบถึงจ านวน
ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
มีข้อมูลในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

อนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกัน
การพังทลายของดิน 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ป้องกันการ
พังทลายของดิน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
ในป่าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
พันธุกรรมพืช 

จ านวน  ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

มีการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๑ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ โครงการประชารัฐร่วมใจคลอง
สวยน้ าใสไร้ผักตบชวา 

เพื่อจัดกิจกรรมการลอก
ผักตบชวาลดวัชพืชในน้ า 

จ านวน  ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

มีการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

จ านวน  ๑  โครงการ  
พื้นท่ีบ้านแสนสุข หมู่ท่ี ๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและ
ท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาก
พระราชด าริ 

เพื่อสนองพระราชด าริและ
รู้จักหญ้าแฝกมากขึ้น 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ป้องกันการ
พังทลายของดิน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐ โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีกัก
เก็บน้ าใว้ใช้ยามจ าเป็น 

จ านวน  ๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

มีการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ร้อยละ ๕  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๒ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดการขยะแบบครบ
วงจร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ มีความตระหนักคัด
แยกขยะและน าขยะและน า
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ประชาชนในเขตต าบลปรือใหญ่  
ท้ัง ๒๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ปริมาณขยะ
ลดลง  
ร้อยละ ๔๐  

ประชาชนมี
ความรู้ในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง
และน ามาใช้
ประโยชน์อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งรับรอง และ
บ าบัดน้ าเสียจากอาหาร
บ้านเรือน/ชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบลปรือใหญ่  
ท้ัง ๒๐ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
ปริมาณน้ าเสยี
ได้รับการบ าบัด 
ร้อยละ ๒๐ 

การจัดการน้ า
เสียและมีการ
บ าบัดน้ าเสีย
อย่างเป็นระบบ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อลดภาวะโรคติดต่อ
ต่างๆ อันเป็นผลมาจาก
ขยะ เช่น หนูและแมลง
ต่างๆ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ  
จ านวน  ๑ แห่ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
ก าจัดขยะภายในชุมชน 

จ านวน  ๑ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ขยะในชุมชนมี
การลดจ านวน
ปริมาณขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการสนับสนุนถังขยะไว้
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
ก าจัดขยะภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๓ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓.ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาพื้นท่ีสาธารณะในต าบล
ปรือใหญ่ 

เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะ 

จ้างเหมาบริการส านักงานท่ีดิน
เพื่อตรวจสอบแนวเขต  
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ได้รับทราบเขต
พื้นท่ีสาธารณะ
ท่ีชัดเจน 
ร้อยละ ๑๐๐  

สามารถแก้ไข
ปัญหาการบุก 
รุกพื้นท่ีสาธารณ
ได้ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๔ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลปรือใหญเ่กิดความ
สามัคคี 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ประชาชน  ร้อย
ละ ๑๐๐ เกิด
ความสามัคคีกัน 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความ
สามัคคีกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย
ยาเสพติดการปราบปรามการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ประชาชน นักเรียน เยาวชน 
จ านวน ๑๐๐  คน 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
เยาวชนลดความ
เสี่ยงต่อการไป
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ร้อยละ 
๓๐ 

เยาวชนรับรู้ถึง
พิษภัยยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอขุขันธ ์(ศป.ปส.อ.ขุขันธ์) 
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
มวลชนต้านยาเสพติด  
“ตากะจะเกมส์”  

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกภาคส่วน ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ด้วยการ
ชม เชียร์ และเล่นกีฬา 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๖๐ ได้
ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 

ประชาชน
ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ) 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัด 
ศรีสะเกษ แก้ไขปัญหายา
เสพตดิ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๖๐ ได้
ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 

ประชาชน
ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๕ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 

เพื่ออบรมการให้ความรู้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ประชาชน นักเรียน เยาวชน 
จ านวน ๑๐๐  คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐
ประชาชน 
นักเรียน 
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ประชาชน 
นักเรียน 
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการอบรมผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนปรือใหญ่ 

เพื่อให้ความรู้กับผู้น าชุมชน
และคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนปรือใหญ่ 

ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ 
จ านวน  ๓๐  คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการ
ได้มีความรู้มาก
ขึ้น 

ผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการ
ได้มีความรู้มาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการอบรมประชาชนเข้าใจ
และมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างกระบวนการ
ประชาธิปไตยให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจ
ประชาธิปไตย 

จ านวน  ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนรู้มี
ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตย 

ประชาชนรู้มี
ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการ To Be Number 
One 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

จ านวน  ๑  โครงการ ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันปัญหา
เรื่องยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
สถิตกิารเกิด
อุบัติเหตุเป็น ๐ 

มีความพร้อมใน
การอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
สถิตกิารเกิด
อุบัติเหตุเป็น ๐ 

มีความพร้อมใน
การอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับประชาชน
และบุคลากรในสังกัด 

จ านวน ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
สถิตกิารเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชน
สามารถป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย 
(ภัยธรรมชาติ) 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย ให้กับ
ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัด 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ประชาชน
สามารถป้องกัน
เหตุสาธารณภัย
ได้และได้รับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๙๐ 

การเกิดสาธารณ
ภัยลดลงและ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัยใน
ชุมชนและสถานศึกษา 

เพื่อฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สถิติการเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชน
สามารถป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทา    
สาธารภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ประชาชน
สามารถป้องกัน
เหตุสาธารณภัย
ได้และได้รับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๙๐ 

การเกิดสาธารณ
ภัยลดลงและ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 

เพื่อรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การเกิดอุบัติเหตุ
เป็น ๐ 

ประชาชนขับขี่
รถโดยสวม
หมวกนิรภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรมการขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

เพื่อสร้างสร้างจิตส านึกใน
การขับขี่แก่ประชาชนและ
เด็กนักเรียน 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
การเกิดอุบัติเหตุ
เป็น ๐ 

ประชาชนขับขี่
รถถูกกฎจราจร 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน อปพร. 

เพื่อให้อาสาสมัครท่ีมี
ความรู้และความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

จ านวน ๑ ครั้ง 
อปพร./เจ้าหน้าท่ี 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 

อาสาสมัครมี
ความรู้สามารถ
ในปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐ โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 
อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่มศักยภาพ อป
พร. ในต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน อปพร.
เข้าร่วมเพิ่ม
ศักยภาพ 

อปพร.มีความรู้ 
ความสามารถใน
การเพิ่ม
ศักยภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการฝึกอบรมการค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้ า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมโครงการค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า 

จ านวน ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ 
สามารถป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ า 

สามารถป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน
ไฟป่า 

เพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
ประชาชนในการป้องกันไฟ
ป่าในชุมชน 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะใน
การป้องกันไฟ
ป่าในชุมชน 

ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะใน
การป้องกันไฟ
ป่าในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๓ โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 

ประชาชน
สามารถใช้
บริการของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๑๙๙ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ความรู้ท่ี 
หลากหลายศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ 

๑ ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๘๐  คน 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ อบต.มีผลการ
ปฏิบัติงาน  ร้อย
ละ ๖๐  
ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้สามารถ
น าไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อประชาคมหมู่บ้าน
รับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน 

๑ ครั้ง/ปี 
จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ น าปัญหาและ
ความต้องการมา
บรรจุในแผน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

อบต.มีแผน 
พัฒนาเพ่ือน ามา 
ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชน 

๑ ครั้ง/ปี 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
ในการท างาน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

เกิดจิตส านึกท่ีดี
ในการต่อต้าน
การทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตาม
หลักประมวล
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๐ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ITA ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ฯ 
(ITA) 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
พนักงานส่วน
ต าบลมีจริยธรรม
มากขึ้น 

 

๕ โครงการจัดการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
ท่ีครบวาระ 

๑ ครั้ง 
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน  
ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เพื่อจัดอบรมการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ ครั้ง 
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 
มีมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

หมู่บ้านมี
แผนการพัฒนาท่ี
ชัดเจนสามารถ
ติดตามการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

เพื่อรองรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมในแผน
ป้องกัน ๔ ปี 

จ านวน  ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนได้ท้ังหมด 

สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ควบคุมการ
ท างานของอปท. 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๑ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการอบรมการจัดท าแผน
ชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการของคน
ชุมชน 

เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการของ
คนชุมชน 

๑ ครั้ง 
จ านวน  ๒๐ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐  

คณะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าใจ 

ชุมชนสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้และการ
จัดการชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 

ตลอดปี จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
สูงขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

อบต.สามารถ
เพิ่มรายได้ใน 
การจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้ 
อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็น 
ธรรมและสะดวก
รวดเร็ว 

กองคลัง 

๑๐ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
ติดต่อกับ อบต. 

ตลอดหว้งการช าระภาษี 
จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การช าระภาษี 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการติดต่องาน
กับ อบต. 

กองคลัง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๒ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ โครงการส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

เพื่อให้สถาบันการศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ น าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

ได้รับทราบผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
และน าไป
ทบทวนการ
ปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และศูนย์ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และศูนย์ประสานราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุน อบต.โคกเพชร 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้
ร่วมกันศูนย์
ปฏิบัตกิารร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ทันสมัยบริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๓ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลปรือใหญ่ 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของต าบลปรือ
ใหญ่ 

จ านวน  ๑  โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนได้
รับทราบและ
ได้มาท่องเท่ียว
ในต าบลมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๓ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    

   ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ สนับสนุนหนังสือพิมพ์ วารสาร
และหนังสืออื่นประจ าท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 

จัดหาหนังสือพิมพ์ 
จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
และส านักงาน อบต. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้านได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันต่อ 
เหตุการณ์และ
ได้รับความรู้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ อุดหนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การพัฒนา
ทักษะและเพิ่มรายได้ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้
ร่วมกันพัฒนา
ทักษะและเพิ่ม
รายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

ประชาชนน้อม
น าโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริมา
ประยุกต์ใช้ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

เพือ่สนับสนุนส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ขุขันธ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐ ได้
ร่วมกันส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้น าและ
ประชาชนได้
ตระหนักถึงการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๔ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    
   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
เก็บวัสดุอุปกรณ์งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพือ่ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ของ อบต.ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน จ านวน ๑ หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

อาคาร
ส านักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การใชง้าน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

อาคารส านักงาน 
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ศูนย์วัฒนธรรมต าบลปรือใหญ่ 

เพือ่ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์วัฒนธรรมต าบลปรือ
ใหญ ่ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์
วัฒนธรรมต าบลปรือใหญ่ 
จ านวน ๑ หลัง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อาคาร
ส านักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

อาคารส านักงาน 
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการปรับปรุงห้องน้ า
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพือ่ปรับปรุงห้องน้ าให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ห้องน้ า 
จ านวน ๑ หลัง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

อาคาร
ส านักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

อาคารส านักงาน 
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๕ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    
   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการก่อสร้างรูปป้ันกูปรี เพื่อก่อสร้างสัญลักษณ์ของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

จ านวน ๑ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีสัญลักษณ์
แสดงถึงถิ่น
ก าเนิดของกูปรี
เพิ่มขึ้น 

สามารถเป็นจุด
แหล่งท่องเท่ียว
ของต าบลได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ โครงการต่อเติมรั้วรอบ  
อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อต่อเติมรั้วให้เป็นได้ด้วย
ความเรียบร้อยและ
สวยงาม 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

มีประสิทธิภาพ
ในการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

สามารถแบ่งเขต
ของสถานท่ีได้
ชัดเจนและมี
ความปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน อบต. 

เพือ่ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ของ อบต.ให้
สามารถใช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 
จ านวน ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

อาคาร
ส านักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

อาคารส านักงาน 
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ โครงการติดป้ายจราจรภายใน
หมู่บ้าน 
 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน 

บริเวณท่ีมีความเสี่ยง เช่น ตาม
แยก , ทางโค้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อย
ละ ๙๙ เดินทาง
สัญจรปลอดภัย 

ประชาชน มี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๖ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    
   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘ โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารในการรองรับด้าน
การบริการให้กับประชาชน 

จ านวน ๑ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ร้อย
ละ ๙๐ เข้ามา
ใช้บริการกับ 
อบต. 

ประชาชนข้ามา
ใช้บริการ อบต. 
สะดวกและน่าใช้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๙ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วท่ี
ท าการ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงส านักงานให้
น่าอยู่ และพร้อมบริการ
ประชาชน 

จ านวน ๑ แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
พื้นท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้น่าใช้
บริการ 

ส านักงานมี
ความพร้อมใน
การบริการ
ประชาชนและ
น่ามาใช้บริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๐ โครงการก่อสร้างป้ายท่ีท าการ 
อบต.ปรือใหญ่ 

เพือ่เป็นการบอกสถานท่ี 
ให้ประชาชนทราบถึง
สถานท่ีราชการ 

จ านวน ๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนทราบ
สถานท่ีราชการ 

ประชาชนทราบ
สถานท่ีของ
ราชการและ
พร้อมบริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ อบต. 

จ านวน ๑ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
เก็บเป็นท่ี เป็น
ทาง 

พัสดุ ครุภัณฑ์
ของ อบต.เก็บ
เป็นท่ีเป็นทาง 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๒ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท า
การ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างในการบริการ
และต้อนรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

จ านวน ๑ แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนมา
จอดรถและมา
ใช้บริการ 

มีสถานท่ีรองรับ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๗ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    
   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าแสดงท่ีตัง้ของ 
อบต. 

จ านวน ๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพ
ในการใชง้าน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๔ โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ส านักงาน 
ของ อบต.ให้สามารถใช้
งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

อาคาร
ส านักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 

อาคารส านักงาน 
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่ีท าการ อบต.ปรือใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่ีท าการ อบต.ปรือ
ใหญใ่ห้สวยงาม 

จ านวน  ๑  โครงการ  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.มีสถานท่ี
ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐   

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและให้
ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๖ โครงการก่อสร้างโรงเพาะช า
กล้าไม้ 

เพื่อเป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์
กล้าไม้  

จ านวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
เก็บเป็นท่ี เป็น
ทาง 

พัสดุ ครุภัณฑ์
ของ อบต.เก็บ
เป็นท่ีเป็นทาง 

ส านักงาน
ปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                            -  ๒๐๘ -
  

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล    
   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 

เพือ่เป็นการบอกสถานท่ี 
ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารหรือกิจกรรมงาน
ต่างๆ 

จ านวน ๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๘ โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารในการรองรับประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ 

จ านวน ๑ หลัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน  
ร้อยละ ๙๐ เข้า
มาใช้บริการกับ 
อบต. 

ประชาชนข้ามา
ใช้บริการ อบต. 
สะดวกและน่าใช้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                                    - ๒๐๙ -
             

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
(บ้านปรือใหญ่ - บ้านนาจะเรีย) 
หมู่ที ่1 บ้านปรือใหญ ่

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง 
๔,๐๐๐ เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
๓.ร้อยละ ๘๐ 
ที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
( เส้นโนนสมบูรณ์ – บ้านนา
จะเรีย ) หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร 

๙,๙00,000  ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
๓.ร้อยละ ๘๐ 
ที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                                    - ๒๑๐ -
             

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
( เส้นโนนสมบูรณ์ – ศูนย์เพาะ
พันธ์ ฯ ) 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร 

๙,๙00,000  ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
๓.ร้อยละ ๘๐ 
ที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านหลัก 
 

เพ่ือสัญจรได้สะดวก 
เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง ๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ๒,๕๐๐ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

 ๔,๐00,000   ๔,๐00,000   ๔,๐00,000   ๔,๐00,000   ๔,๐00,000  ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
๓.ร้อยละ ๘๐ 
ที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                                    - ๒๑๑ -
             

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
(เส้นแยกโนนสมบรูณ์  
- นาจะเรีย ) 
หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร 

๙,๙00,000  ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๙,๙00,000 ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
๓.ร้อยละ ๘๐ 
ที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
( บ้านแสนสุข  
– บ้านตะเคียนราม ) 
หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข 

เพ่ือก่อสร้างให้
ประชาชนไดส้ัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง 
๔,๐๐๐ เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑.ร้อยละ๘๐
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ๘๐ 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
 

๑.ท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ลดการ
เกิดอุบติเหต ุ

กองช่าง/
อบจ.ศก. 
/นพค.๕๓ 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๒ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  ๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องเล่น
สนามสนับสนุนการ
พัฒนาด้านร่างกาย
ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามพร้อมอุปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือชุดโต๊ะ 
เก้าอ้ีส าหรับเด็กให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๗ ศูนย์ 

โครงการชุดโตะ๊ เก้าอ้ีส าหรับเด็ก  
จ านวน ๓๕ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท  
ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ๑ ตัว และเก้าอี้ ๖ ตัว 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
คุณลักษณะ ปรับน่ังได้ ชนิดสแตนแลส ส าหรับ
รถพยาบาลพร้อมฐานเตียงและเสาน้ าเกลือ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 
คุณลักษณะ ชนิดอัตโนมัติพร้อมแผ่นติดหน้าอก 
(AED) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๓ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  ๒.ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิต 
คุณลักษณะ ชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 

๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือชุดให้ออกซิเจนผู้ป่วย 
คุณลักษณะ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๔ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  ๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุก
น้ าใช้ส าหรับการ
ระงับอัคคีภัยและ
ช่วยเหลือปัญหาภัย
แล้ง 

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  
แบบรรทุกน้ า โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
- จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  
- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
- เป็นราคาพร้อมป้ัมและอุปกรณ์ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
ส านักงานปลัด 

๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาชุด
ดับเพลิงส าหรับใช้
ในการดับเพลิงเพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชน 

ชุดดบัเพลิง จ านวน  ๕ ชุด     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ช้ันนอก ช้ันกันน้ าระบาย
อากาศและฉนวนกันความรอ้น ซับในสามารถถอดออก
จากกันได้  ประกอบด้วยตัวเส้ือ และกางเกง ติดแถบ
สะท้อนแสง มีกระเป่าด้านหน้าที่ตัวเส้ือ 
๒) มีถุงมือกันความร้อน  
๓) มีหมวกที่มีกระจกหนา้  มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอ
ด้านหลัง 
๔) มีรองเท้าที่มีลักษณะดังนี้ 
   -  ผวินอกเป็นยางสังเคราะห์  
   -  แผ่นฉนวนกันความร้อน   
   - พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น/พื้นส้นชนิดกนัลื่น  
   - มีหจูับ มีแผ่นยางกันกระแทก     
๕) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะหนาสอง
ช้ัน เย็บติดเป็นช้ันเดียว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๕ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาชุด
ดับเพลิงส าหรับใช้
ในการดับเพลิงเพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชน 

ชุดหายใจในการผจญเพลิง จ านวน  ๒ ชุด SCBA     
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างานในการอัด
อากาศถังด าน้ าชนิด
อัดอากาศ 

เครื่องอัดอากาศ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๕ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ในการเกิดภัย
สาธารณะทางน้ า 

เรือท้องแบน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 

๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จ านวน ๑๐ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
- ขนาดก าลังส่ง ๕ วัตต์  
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่        
๑ ก้อน เสายาง เหล็กพับ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๖ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกจิให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ อปพร.และ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้มี
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดประจ าท่ี ๔๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี  
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย 
ไมโครโฟน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๘ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าใช้ใน
กิจกรรมของต าบล
ปรือใหญ่ 

โครงการเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ โดย
มีคุณลักษณะดังน้ี 
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๙ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   
 

- เพ่ือจัดหาสัญญาณ
ไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ตาม
โครงการติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บอกทาง
แยกบริเวณถนนทางแยกรว่ม และในบริเวณชุมชน  
ต าบลหัวเสือ โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) มีดวงโคมไฟกระพริบเตือน ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร 
๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 

๑๐ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อติดตั้งเป็น
สัญญาณเตือนและ
ป้องกันการเกิด
อันตรายนชุมชน 

โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟจาจร 
กระจกสะท้อนแสง ชนิดเลนส์นูน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๗ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๔.ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งป้องกัน
การเกิด
อาชญากรรมท่ีจะ
เกิดในส านักงาน
และบริเวณรอบ ๆ 
ส านักงาน 

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๘ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ แผนงาน
การเกษตร 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพ่ือใช้ในการตัด
หญ้าในส านักงาน
และนอกสถานท่ี
ในที่ประชาชน
ได้รับความ
เดือดร้อน 

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิด ๒ 
บานเลื่อน 

โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๕*๔๕๗*๑,๓๘๐ มม.  

จ านวน ๔ หลัง ๆ ละ ๖,๐๐๐  บาท 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน

ส านกังาน 
 

โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒  จ านวน ๓ เคร่ือง ๆ ละ 
๓๐,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียด ( จัดซื้อตาม
ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๑๙ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภบิาล 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
ส า รอ งไฟ  ใช้ ใน
ส านักงาน 

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๓ KAV  จ านวน ๒ เคร่ือง 
ๆ ละ ๓๕,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียด ( จัดซื้อ
ตามราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๕ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อน ามาใช้
ในงานพิธีต่าง ๆ 
และงาน
ประชาสมัพันธ์ที่
ให้ความรู้กับ
ประชาชน 

 

ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่  
จ านวน ๒ คู่ ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท  
ตามรายละเอียดราคาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๖ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

เพ่ือจัดซื้อน ามาใช้
ในงานพิธีต่าง ๆ 

และงาน
ประชาสมัพันธ์ที่

ให้ความรู้กับ
ประชาชน 

 

ไมโครโฟนสาย จ านวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒,๐๐๐  
บาท ตามรายละเอียดราคาท้องถิ่น 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๐ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร

แบบใช้กระดาษ
ธรรมดาสามารถ
ส่ง – รับ Fax 

ส านักงาน 

 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  
จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๐๐๐  บาท ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๘ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตูล้ าโพง
อเนกประสงค์

พร้อมแอมป์ในตัว 
 

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์  
จ านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๙ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเต

อร์ 

เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
ป ร้ิ น เ ต อ ร์  / 
เคร่ืองพิมพ์ ใช้ใน
ส านักงาน 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชาวด า 
จ านวน ๓ เค ร่ือง ๆ ละ ๗ ,๙๐๐  บาท ตาม
รายละเอียด ( จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๒๓,๗๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๑ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เ พ่ื อ จั ด ซื้ อ
เคร่ืองพิมพ์ ชนิด 
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  แ บ บ 
Network ใ ช้ ใ น
ส านักงาน 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ 
Network จ านวน ๒ เค ร่ือง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  
บาท ตามรายละเอียด ( จัดซื้อตามราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๑๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือรองรับการ
ก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.หลัง
ใหม ่

 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู จ านวน ๑๐ เคร่ือง ๆ ละ ๓๒,๔๐๐  บาท  
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๑๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือรองรับการ
ก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.หลัง
ใหม่ 

 

โต๊ะท างาน จ านวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๒ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือรองรับการ
ก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.หลัง
ใหม ่

 

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐  
บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๑๔ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเต้นท์
ทดแทนผ้าเต้นท์ท่ี
ช ารุดและใช้การ
ไม่ได ้

 

ผ้าเต้นท์ จ านวน ๕ ผืน ๆ ละ ๒๕,๕๐๐  บาท 
ตามรายละเอียดราคาท้องถิ่น 

๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ส านักงานปลัด 

๑๕ แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เพ่ือจดัซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
ส านักงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๒ จ านวน ๓ เคร่ือง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐  บาท ตาม
รายละเอียด    ( จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๑๖ แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ ชนิด 
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED แบบ 
Network  

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ 
Network จ านวน ๒ เค ร่ือง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  
บาท ตามรายละเอียด ( จัดซื้อตามราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๓ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา
และ

เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเลนส์
กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล 

จดัซื้อเลนส์กล้อง ขนาด ๗๕ - ๓๐๐ 
จ านวน  ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๑๘ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะ
ท างาน  ส าหรับ
งานส านักงาน 

โตะ๊ท างาน    จ านวน ๑ ชุด 
โดยได้รับมาตรฐาน มอก.  

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๑๙ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอี้
ส านักงาน ส าหรับ
งานส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน ๓ ตัว 
โดยได้รับมาตรฐาน มอก.  
 

๗,๕๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 
 

กองการศึกษา 

๒๐ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา
และ

เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  
ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล จ านวน ๑ เคร่ือง 
ๆ ละ ๑๓,๖๐๐ บาท  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ กองช่าง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๔ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร 
๔๐ ช่องส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ช่อง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือจัดซื้อจักร
อุตสาหกรรม 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม จ านวน ๓ เครื่อง ๆ ละ  
๑๖,๐๐๐  บาท ตามรายละเอยีด ( จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ) 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก
ส าหรับงาน
ส านักงาน   
 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการ 
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 
 

๕,๕๐๐ กองคลัง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๕ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๔ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร ๒ 
บานพับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) มี  ๒ บานพับ  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 
 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ส านักงานปลัด 

๒๕ 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เพื่อจัดหาโชว์ฟา  
๕ ท่ีน่ัง ส าหรับ
รองรับแขกและผู้มา
ใช้บริการของ อบต. 

โชว์ฟา ๕ ท่ีน่ัง จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน    
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  เป็นโชว์ฟา ๕ ท่ีน่ัง   

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
 

๒๖ 

 
 

 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโต๊ะพับ
เหล็กอเนกประสงค์
ส าหรับใช้งานของ 
อบต. 

โต๊ะพับเหล็กอเนกประสงค์  จ านวน  ๑๐ ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบสีท่ีไดม้าตรฐาน 
๒) หน้าโต๊ะท าจากเหล็ก 

๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโตะ๊ชุบโครเมียม หรือสีท่ีได้มาตรฐาน 

๖) ขนาด ๑๘๐  X ๖๐ เซนติเมตร  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๖ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗ 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
 

เพือ่จัดหาเต็นท์
ผ้าใบส าหรับใช้งาน
ของ อบต. 

เต็นท์ผ้าใบ  จ านวน  ๔ หลัง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) เต็นท์โครงเหล็ก แบบโค้ง หลังคาผ้าใบ กันน้ า 
๒) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร 

๓) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร 
๔) ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร 
๕) โครงเหล็กท าจากเหล็กอาบสังกะสีหรือดีกว่า 

๖) ฐานเสาเต็นท์ท าจากเหล็กแผ่นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ น้ิว  

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒๘ 

 
 

 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาเครื่อง
ถ่ายเอกสารส าหรับ
ใช้งานของ อบต. 

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตัล (ขาว – ด า) 
จ านวน  ๑  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที 
๒) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 

๓) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง 
ย่อ – ขยายได้ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
 

๒๙ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพื่อจัดหาเครื่อง
ขยายเสียง แบบ
ลากจูงส าหรับใช้ใน
งาน อบต. 

เครื่องขยายเสียง  แบบลากจูง จ านวน ๑ เครื่อง   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑) ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว 
๒) ก าลังขับไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ 
๓) ไมค์ลอย ๒ ตัว 
๔) มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมทคอนโทรล 
๕) สามารถบันทึกเสียงได้ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๗ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๐ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาซุ้มต้ังพื้น
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี ๑๐ 

ติดตั้งซุ่มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  ๑ ชุด 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
๑) กรอบไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑.๙๐ x ๓.๐๐ เมตร 
๒) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลท่ี ๑๐)  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร 
๓) ฐานรองแท่นตั้งพานพุ่มไฟเบอร์กลาส  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๒.๘๐  เมตร  
๔) ตราสัญลกัษณ์ วปร.  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร 
๕) พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ x ๑.๒๐ เมตร 
๖) ป้ายทรงพระเจริญ   
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ x ๑.๕๐ เมตร 
๗) ป้ายชื่อหน่วยงาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ x ๑.๕๐ เมตร 
๘) โครงเหล็กป้ายเหล็ก ขนาด ๒ x ๒ น้ิว พร้อมโครง
เหล็กค้ ายันหลัง   ขนาด ๑ x ๒ น้ิว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๘ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดหาหอกระ
จ่ายข่าวในหมู่บ้าน
ให้ประชาชน
สามารถรับฟัง
ข่าวสารไดท่ั้วถึง 

ติดตัง้หอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ส านักงานปลัด 

๓๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิว 
เตอร์  

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน  ๒  ชุด 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   

- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร    

๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ส านักงานปลัด 

๓๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องหา
พิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบ
พกพา 

จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  
จ านวน  ๑  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
๑)มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
ดาวเทียม แบบพกพา  
๒)มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
๓)บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐จุด 
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 
๔)มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่ง
สถานท่ีส าคัญ 
๕)มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูง  

  ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ กองช่าง 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

                          -  ๒๒๙ -
  

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองละแข่งขันได้   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองละแข่งขันได้   
    ๕.ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิว 
เตอร์ 

เพ่ือจดัซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
ส านักงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๑ จ านวน ๒ เคร่ือง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐  บาท ตาม
รายละเอียด    ( จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

- - ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๓๕ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะ
ท างาน  ส าหรับ
งานส านักงาน 

โต๊ะท างาน    จ านวน ๒ ชุด 
โดยได้รับมาตรฐาน มอก.  

- 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓๖ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอี้
ส านักงาน ส าหรับ
งานส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน ๒ ตัว 
โดยได้รับมาตรฐาน มอก.  
 

- 
 

- 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓๗ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
เกษตร 

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
พ่นหมอกควัน
ส าหรับการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๒ ตวั 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 
 

- - ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๓๘ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
เสียงกลางแจ้ง ไว้
ใช้จัดกิจกรรม 

เครื่องเสยีงกลางแจ้ง  จ านวน  ๑ ชุด 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 

 
 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียดตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย “ด่วนที่สุด” ที่ มท ๐๘๑๐๓/
ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  ๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

 ๑.๑.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๑.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ คะแนน 
 ๑.๑.๓ ยุทธศำสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
(๒)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๓)  ยุทธศำสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๔)  วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
(๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๖)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๗)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ๕ คะแนน 
(๘)  แผนงำน ๕ คะแนน 
(๙)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๑.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 
              ๑.๒.๑ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ๑๐ คะแนน 
              ๑.๒.๒ กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ๑๐ คะแนน 
              ๑.๒.๓ กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ ๑๐ คะแนน 
              ๑.๒.๔ ยุทธศำสตร์และแผนงำน ๑๐ คะแนน 
              ๑.๒.๕ โครงกำรพัฒนำ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร ๕ คะแนน 

(๒) ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร ๕ คะแนน 
                           (๓) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 

(๔)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
(๕)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
(๖)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 

การติดตามและประเมนิผล 
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(๗)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
(๘)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้

หลักประชำรัฐ ๕ คะแนน 
(๙)  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) ๕ คะแนน 
(๑๐) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ ๕ คะแนน 
(๑๑) มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ ๕ คะแนน 
(๑๒) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๑.๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นกำรพิจำรณำ  
 ๑.๓.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๓.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ คะแนน 
 ๑.๓.๓ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ คะแนน 

 (๑) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
  (๒) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 

   (๓) ยุทธศำสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๔) วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน  
  (๕) กลยุทธ์  ๕ คะแนน 
  (๖) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์  ๕ คะแนน  
  (๗) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  ๕ คะแนน 
  (๘) แผนงำน  ๕ คะแนน 
  (๙) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  ๕ คะแนน 

            รวมคะแนน ๑๐๐ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรือใหญ่ ใช้กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ ตำมที่จะกล่ำวต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักกำรประเมินผลโครงกำรที่ส ำคัญ คือ กำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำรหรือไม่อย่ำงไร 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดว่ำผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำ
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้อง
ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) 
ก ำหนดว่ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี 



- ๒๓๒ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำง ๆ จำก 
๑) ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  

Model ของKaplan & Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(๕) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement  

System (PPMS)) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
(๖) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ  

Problem-Solving Method 
(๗) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(๘) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(๑๐) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึน้ ทัง้น้ีต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ    

(๑) - (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
๒) เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  

เวลำ(Time) เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
๓) ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
๔) วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 

  ๕) ผลกระทบ (Impact) 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรือใหญ่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้ กับประชำชน  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำน้ันจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพั ฒนำ ซึ่ง
คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น  ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  เสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำร
ตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  
กำรติดตำมและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
กำรจัดผลเชิงคุณภำพ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพ

โดยภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในภำพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑) เกิดกำรพัฒนำพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่ำน

กระบวนกำรหลำยขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒) ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดท ำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกขึ้น 
 ๓) ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจ ำกัดของระเบียบกฎหมำยที่ท ำได้ยำกและบำง

เร่ืองอำจท ำไม่ได้   
  ในทฤษฎีทำงวิชำกำรกำรจัดกำร ชี้ว่ำ องค์กรต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นองค์กรภำครัฐหรือองค์กรภำคเอกชนจะ

พัฒนำ เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอก ๔ ประกำร (PEST) 
ตลอดเวลำ ซึ่งประกอบไปด้วย 
     ๑) สิ่งแวดล้อมด้ำนกำรเมือง(Political Environment)  
     ๒) สิ่งแวดล้อมด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
     ๓) สิ่งแวดล้อมด้ำนสังคม (Social Environment) และ 
     ๔) สิ่งแวดล้อมด้ำนวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกแผนภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรือใหญ่ มีฐำนะเป็นองค์กรภำครัฐองค์กรหน่ึง จึงมีควำม

จ ำเป็นที่จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ๔ ประกำรดังที่กล่ำวมำแล้ว 

 

องค์กร 
(Organization) 

พัฒนำ เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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เพ่ือให้องค์กรพัฒนำ เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเครำะห์
ตำมสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประกำร ดังน้ี 

๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
หำกกล่ำวถึงกำรปกครองของไทยในปัจจุบัน อำจแบ่งระดับกำรเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

กำรเมืองระดับชำติ และกำรเมืองระดับท้องถิ่น กำรเมืองระดับชำติ ได้แก่ กำรเมืองระดับรัฐบำลสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกวุฒิสภำ ในส่วนของกำรเมืองระดับท้องถิ่นน้ันยังสำมำรถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลำยประเภท เช่น กำรเมืองของ 
อบจ. เทศบำล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งกำรเมืองในระดับหมู่บ้ำนที่จะต้องมีกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำนโดยรำษฎรในหมู่บ้ำน
น้ันๆ เป็นต้น 

ในสภำพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงำนวิจัยต่ำงๆที่เก่ียวข้องต่ำงชี้ว่ำกำรเมืองในระดับชำติ ยังมีอิทธิพล
ต่อกำรเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลำยประกำร เช่น กำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอำศัยภำพลักษณ์ของพรรคกำรเมือง
ระดับชำติเพ่ือช่วยในกำรหำเสียง กำรให้เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกส่วนกลำงมำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้
เฉพำะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับรำชกำรส่วนกลำง เป็นต้น 

ในอนำคต อ ำนำจหน้ำที่และบทบำทของนักกำรเมืองท้องถิ่นและข้ำรำชกำรท้องถิ่นจะเป็นอย่ำงไรน้ัน ส่วน
หน่ึงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทำงกำรเมืองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอิทธิพลจำกกำรเมืองระดับชำติซึ่งถ่ำยทอดออกมำเป็นนโยบำย
ของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่ำวคือ กำรรวมอ ำนำจกำรปกครอง(Centralization) หรือ กำร
กระจำยอ ำนำจกำรปกครอง (Decentralization) ดังน้ัน ผู้ที่จะปฏิบัติงำนในเทศบำล จึงจ ำเป็นที่จะต้องทรำบควำม
เคลื่อนไหวของนโยบำยรัฐอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือบริหำรจัดกำร อปท.ให้เข้ำกับสภำวกำรณ์ดังกล่ำวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

ในส่วนของปัจจัยกำรเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องจะต้องเข้ำใจบทบำทหน้ำที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักกำรแล้วกำรตัดสินใจก ำหนดนโยบำยควรเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยกำรเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ำยควรต้องรู้
ควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบำล อบต.และระดับหมู่บ้ำน 
เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นเหล่ำน้ีมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม 
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นควรพยำยำมปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ำกับระเบียบกฎหมำยของรัฐ ซึ่งในบำงคร้ังระเบียบ
กฎหมำยอำจไม่เหมำะสมกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรท้องถิ่น ที่จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมำย ให้สำมำรถใช้ได้จริงตำมสภำพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นน้ัน ๆ จึงจะได้ชื่อว่ำเป็นนักบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่ำงแท้จริง 

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
เมื่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท ำให้ประชำชนยำกจนเพ่ิมขึ้นเป็นสำเหตุของปัญหำอ่ืนๆ 

ที่กระทบต่อ อปท.ตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำยำเสพติด ปัญหำโสเภณีเด็ก ปัญหำประชำชนเรียกร้องในสิ่งที่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำมำกกว่ำสิ่งที่แก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน เช่น ต้องกำรผ้ำห่มกันหนำวฟรี เสื้อกันหนำวฟรี และของฟรี
อ่ืนๆ จำก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทำงกับระเบียบกฎหมำยและกำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ที่
พยำยำมจ ำกัดขอบเขตกำรตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเร่ืองของกำรแจกของให้แก่รำษฎร  

อีกปัญหำหน่ึงประชำชนอำจขำดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกับ อปท. เพรำะต้องเอำเวลำไปท ำงำนหำ
เงินเพ่ือปำกท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหำควำมยำกจนของประชำชนจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับนโยบำยประชำ
นิยมไปโดยปริยำยซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบในระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นกำรส่งเสริมลักษณะนิสัยกำรพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลำของประชำชน เป็นต้น 

ดังน้ัน กำรสร้ำงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทำงควำมคิดให้แก่ประชำชนตำมหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ 
“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส ำคัญที่นักบริหำรงำน อปท. ควรให้ควำมสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนำในประเด็นน้ี 
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    ๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังน้ัน กำรปฏิบัติงำนในแต่ละพ้ืนที่ก็

ต้องเผชิญกับสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน เช่น บำงพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บำงพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บำงพ้ืนที่ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่ำงดี บำงพ้ืนที่ประชำชน
ขำดควำมร่วมมือ เป็นต้น  

บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรือใหญ่จ ำเป็นที่จะต้องเข้ำใจผลกระทบที่มำจำกสำเหตุกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีควำมสำมำรถบริหำรงำนบน
ควำมขัดแย้งในสังคม เพรำะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด กำรปฏิบัติงำนทุก
อย่ำงย่อมมีกำรเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้ำน และไม่ต่อต้ำน อยู่คู่กับสังคมประชำธิปไตยเสมอส ำคัญเพียงแต่ว่ำจะสำมำรถ
ลดระดับหรือแก้ไขควำมขัดแย้งที่รุนแรงน้ันได้อย่ำงไร  

๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ ำ เช่น กำรฝึกอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ กำรฝึกอบรมกำรจัดท ำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของ อปท.ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น กำรเผยแพร่หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงกำรสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หำกพนักงำน
ท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญในกำรอ่ำนหนังสือสั่งกำรของกรมส่งเสริมฯทำงอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ ำ ก็จะน ำมำซึ่งกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลำ ทันเหตุกำรณ์ 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นและให้มีควำมสอดคล้องกัน   
๒)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลังในกำรพิจำรณำ

โครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิน่  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณน้ัน   
๔)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรพิจำรณำตั้งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละ

ด้ำนที่จะต้องด ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
 

*************************** 
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๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ 

๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 
๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด  (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน์  (๕) 
๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
๓.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  (๕) 
๓.๘ แผนงำน  (๕) 
๓.๙ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  (๕) 
รวมคะแนน  ๑๐๐ 

 
๒. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น 
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
 

 

๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำร
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร และช่วง
อำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำสำธำรณสุข 
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ
สัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่ง
น้ ำ) 

(๒) 
 

 

 



- ๒๓๗ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ต่อ) 
 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ
ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 
 

 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม ้ภูเขำ คุณภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำร
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 
 

 

(๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 
 

 

๒ . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำร
ท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
 

 

(๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้
ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข          
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโลยี จำรีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นต้น 

(๓)  

(๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ 
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
พัฒนำ 

(๓)  

(๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน
และโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W –
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศำสตร์
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ Thailand ๔.๐ 

(๖๐) 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศำสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศำสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลัก
ประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและ
ศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

๓.๖ เป้ำประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมำยสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 

ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงำน 
 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยระบุแผนงำนและควำมเช่ือมโยงดังกล่ำว 

(๕)  

๓.๙ ควำม
เชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 
 

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงกำร
จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  ๑๐ 
๒. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 
๓. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 
๔. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 
๕. โครงกำรพฒันำ ประกอบด้วย ๖๐ 
๕.๑ ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร  (๕) 
๕.๒ ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  (๕) 
๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (๕) 
๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  (๕) 
๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (๕) 
๕.๖ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (๕) 
๕.๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้
หลักประชำรัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  (๕) 
๕.๑๐ มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (๕) 
๕.๑๑ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ  (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวม ๑๐๐ 
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๔. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 
 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห ์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบ ดว้ยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  

(๑๐)  

๒. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 

๑) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่
ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่
ที่ได้ก ำหนดไว้ 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative) 

(๑๐)  

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 

๑) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ คือกำร
น ำเอำเทคนิคต่ำง ๆ มำใช้เพ่ือวัดว่ำภำรกิจ โครงกำรกิจกรรม งำน
ต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีสภำพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

(๑๐)  

๔ . แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 
 

๑) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำ
กำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ  

(๑๐)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ควำมชัดเจนของ
ชื่อโครงกำร 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรพัฒนำ
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ชื่อ
โครงกำรมีควำมชัดเจนมุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะ
พัฒนำอะไรในอนำคต 

(๖๐) 
(๕) 

 

๕.๒ ก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงกำร 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับ
หลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร ) 
มีควำมชัดเจนน ำไปสู่
กำรตั้งงบประมำณได้
ถูกต้อง 

สภำพที่อยำกให้เกิดข้ึนในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำย
ต้องชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มี
ผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำ
ด ำเนินงำน อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรน้ีจะท ำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงกำรสอดคล้องกับ (๑) ควำมม่ันคง (๒) กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน (๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) กำร
สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) กำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) กำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้เกิดควำม
มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร )  
มีควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และ สังคมแห่งชำติ 
 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี         (๔) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว 
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (๑) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน
และกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (๒) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ (๓) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (๔) กำรรองรับ
กำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (๕) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 
 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เช่น (๑) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำร
ผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตรเทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงกำร
สอดคล้อง 
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 

 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของแผน 
พัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกน้ีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่
ได้ก ำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน
หรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติ 
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืนภำยใต ้
หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมำณ มี
ควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ ๕ ประกำรใน
กำรจัดท้ำโครงกำรได้แก่ (๑) ควำมประหยัด (Economy) (๒) ควำม
มีประสิทธิภำพ (Efficiency) (๓) ควำมมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔)ควำมยุติธรรม (Equity) (๕) ควำมโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีกำรประมำณ
กำรรำคำถูกต้องตำม
หลักวิธีกำร
งบประมำณ 

 

กำรประมำณกำรรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำง
ท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรน ำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/เงิน
สะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

 

 

 



- ๒๔๓ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด ( KPI)และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator : 
KPI)ที ่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจกำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำร
เขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง  
(๑) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้  
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำก
ที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได ้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 

 


