ประกาศองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)
-------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อ
ใชเปน แผนในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
ซึ่งแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ไดผานขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนของคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิง
จาน และสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ไดพิจารณาเห็นชอบในการประชุมสมัย สามัญที่ 2
(ครั้งที่ 1) ประจำปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แลวจึงอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจานตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

( นายทรงเกียรติ วรรณจันทร )
นายกองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน

คำนำ
“แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565” เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณในแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 2565 ) ฉบับ นี้ จะเปน แนวทางในการพั ฒ นาทอ งถิ่น ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ สามารถขับ เคลื่อนไปไดตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดไว ตลอดจนสามารถประหยัดทั้งเวลาบุคลากรและงบประมาณไดเปนอยาง
ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นโดยสวนรวมตอไป

องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
2. ดานการเมืองการปกครอง
3. สภาพทางสังคม
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2
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สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
2.3 การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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สวนที่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
3.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
3.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา
3.4 บัญชีครุภัณฑ
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผล
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บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 /2562
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565)
องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล
องคการบริหารสวนตำบลแกงจาน ตั้งอยูเลขที่ 97 หมูที่ 10 ถนนแจงสนิท ตำบลแกงเลิง
จาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หางจากที่วาการอำเภอเมือง 5 กิโลเมตร หางจาก
จังหวัดมหาสารคาม 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ต.เกิ้ง , ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
ทิศใต
“
ต.บอใหญ อ.บรบือ
ทิศตะวันออก
“
ต.แวงนาง อ.เมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันตก
“
ต.ทาสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม
ตำบลแกงเลิงจานมีพื้นทีท่ ั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม. หรือประมาณ 21,781 ไร คิด
เปนรอยละ 5.63 ของพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เปนที่ทำการเกษตร 12,566 ไร
คำขวัญตำบลแกงเลิงจาน
แกงเลิงจานธารสวยใส
ฮีตครองธรรมสืบอีสาน

เสื่อกกไหลใจงามล้ำ
ราษฎรสำราญดวยวิถีที่พอเพียง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเปนลุมดอน มีอางเก็บน้ำแกงเลิงจาน ซึ่งเปนอางเก็บน้ำขนาดกลาง เปนแหลงน้ำ
ที่สำคัญที่ใชในการเกษตรของตำบล
จำนวนหมูบาน องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ประกอบดวย หมูบาน จำนวน 17
หมูบาน (แสดงจำนวนหมูบานในเขต อบต. )
หมูที่ 1 บานดอนตูม
หมูที่ 10 บานหนองจิก
หมูที่ 2 บานกุดเปง
หมูที่ 11 บานหัวชาง
หมูที่ 3 บานหนองใหญ
หมูที่ 12 บานโนนหัวฝาย
หมูที่ 4 บานเมนใหญ
หมูที่ 13 บานแกงเลิงจาน
หมูที่ 5 บานทาแร
หมูที่ 14 บานเมนใหญ
หมูที่ 6 บานหนองจิก
หมูที่ 15 บานหนองจิก
หมูที่ 7 บานเมนนอย
หมูที่ 16 บานดอนตูม
หมูที่ 8 บานกลาง
หมูที่ 17 บานทาแรวัฒนา
หมูที่ 9 บานดอนโด

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น เนื่องจากอยูใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่สวนใหญแหงแลง
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีลักษณะของดินจะแบงตามสภาพพื้นที่โดย
สวนมากจะมีลักษณะดินทราย สวนพื้นที่บางสวนจะเปนดินเหนียว และบางสวนจะเปนดินเอียด (ดินที่มี
ความเค็ม เปนกรดไมเหมาะกับการเพาะปลูก) และดินทาม (ดินที่มีความอุดมสมบูรณ )
1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีแหลงน้ำที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปคือ
อางเก็บน้ำแกงเลิงจาน ตั้งอยูริมถนนเลี่ยงเมืองใกลกับตัวเมืองมหาสารคาม ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ใกลตัวจังหวัดมหาสารคาม ทั้งเปนที่พักผอนหยอนใจยอดนิยมของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ในดานการเก็บกักน้ำ เปนอางเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยูที่ บานโนนหัวฝาย ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม อางเก็บน้ำพื้นที่รับน้ำฝน 208 ตร.กม. พื้นที่อางเก็บน้ำ 3.112 ตร.กม.หรือ = 1,945 ไร
ระดับน้ำสูงสุด +144.500 ม.รทก.ระดับน้ำต่ำสุด + 141.930 ม. รทก. ระดับน้ำเก็บกัก +143.830 ม.
รทก.ความจุ 8.024 ลาน ลบ.ม. ทำนบดิน ความกวางทำนบดิน 4.00 ม. ยาว 1+800 ม. สูงสุด 7.00 ม.
อาคารระบายน้ำใชงานยาว 96 ม. คลองสงน้ำสายใหญฝงขวา ยาว 6+300 กม. คลองสงน้ำสายซอย 1
ซาย - ขวา ยาว 2+118 กม. พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีแหลงน้ำที่สำคัญคือ ลำ
หวยคะคาง ลำหวยปอปด ลำหวยทราย หนองกุดโด หนองเสียว หนองใหญ เกาะลอยศรีหนองจิก หนอง
บักเมา
2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
1. นายทรงเกียรติ
วรรณจันทร นายกองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
2. รอยตรีอุทัย
กาสิงห
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
3. นายณรงค
จันทรลุน
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
4. นายอะไพ
งามเมือง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน จำนวน 27 คน ดังนี้
1. นายมงคล สีอารัญ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
2. นายประวิทย เทียมภักดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
3. นางรัตนาพร เทียมวงค
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน

หมูที่
1

ชื่อหมูบาน
ดอนตูม

ชื่อ – สกุล
วาง

ตำแหนง

2

กุดเปง

นายสุรพล โคจรานนท

สมาชิกสภา

3

หนองใหญ

4

เมนใหญ

5

ทาแร

นางชัชราภรณ จำนงศรี
นางสาวคำผัน สีมันตะ
นายสุโรจน สีขวา
นายวารินทร โสภา
นางทองเหรียญ อารีรอบ

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา

6

หนองจิก

7

เมนนอย

8

กลาง

9

ดอนโด

นางรัศมี แสนประดิษฐ
นายณัฐสพล ไหมเหลือง
นายใจ พิมพโพธิ์
นางสาวบานเย็น ใหมคามิ
นางเจียมจิตร พลคำ
นายประวิทย เทียมภักดี
นายทองเลิศ โมตา

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภา

10

หนองจิก

11

หัวชาง

12

โนนหัวฝาย

13

แกงเลิงจาน

14

เมนใหญ

15

หนองจิกรวมใจ

16

ดอนตูม

นายชูชาติ ศรีมันตะ
นายมงคล สีอารัญ
นายทนากร ทะไกรราช
นายฤทธิรงค แกววงศ
นายสำอางค จันทรลุน
นางพัชรี ทองโสภา
นายอำนาจ สอนทะมาตยเดชา
นางสุวรรณา สังขวงค
นายเครือณรงค ขำผิวพรรณ
นายสมบัติ ภวภูตานนท
นางรัตนาพร เทียมวงศ
นางดวงจันทร แกวอรุณ
นายอุระ จันทรลุน

สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
เลขาสภาฯ
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา

17

ทาแรวัฒนา

นางประกาย อุปแสน

สมาชิกสภา

การปกครอง ในเขตตำบลแกงเลิงจาน แบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ชื่อ – สกุล
ตำแหนง
1

ดอนตูม

2

กุดเปง

3

หนองใหญ

4

เมนใหญ

5

ทาแร

6

หนองจิก

7

เมนนอย

8

กลาง

9

ดอนโด

10

หนองจิก

11

หัวชาง

12

โนนหัวฝาย

นายนิคม เขียวสี
นายประเสริฐ เจริญทัพ
นายถนอม ลาจอย
นายธวัช ไชยเดช
นายธนศักดิ์ นามบุดดี
นางสาวอลิษา วงศลาดหลาว
นายสมลักษณ กิจสคม
นายอำภา อุรัญ
นายสถิต ขันขวา
นายนิคม ทองนอย
นายสมปอง โคตรบรรเทา
นายสุเทพ สำราญรื่น
นายไมตรี สิทธิจนั ทร
นายวินิชญ โสโพธิ์
นายสันติวฒ
ุ ิ ไชยชมพู
นางสุกัญญา คลังพระศรี
นางบัวผัน ดลปดชา
นายคงบรรจง โตเล็ก
นายอาคม แทนไทย
นางสาวธนาภา ใหมคามิ
นายรัตนมณี ภูวนารถ
นายจรัญ ไชยเสถียร
นายสมัย กิจคม
นางทองเย็น มิตตัสสา
นางแสงรัตน เหลาสมบัติ
นายทองแดง ขันแกว
นางสาวไพรวรรณ ขาลเรือง
นายถนอม จำปามูล
นางคำพอง กองการ
นายเทพกร ทาโยธี
นายมนูญ แสนตรี
นางนิศาชล อุนเมือง
นางสังวาล ประเสริฐนู
นายวิรัก อุปแสน
นายเสรีย นันนทะแสง
นายสำรอง โมคะรัตน

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น

หมูที่
ชื่อหมูบาน
13 แกงเลิงจาน

14

เมนใหญ

15

หนองจิกรวมใจ

16

ดอนตูม

17

ทาแรวัฒนา

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

นายปรีชา สังขวงค
นางสาวศศิธร เทียมวงศ
นายจิตติ เรืองสุวรรณ

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น

นายศักดิ์ณรงค โนนกอง
นายสุดชัย ลาจอย
นางสมทรง สีขวา
นายบุญเลิศ เทพทองพูน
นางยุภาพร พลอินทร
นางสดใส สุริยะ
นายสุปน พลเหลา
นางเพ็ญศรี หวานอารมณ
นางนุสนี ทันบาล
นายอนุชาติ สมบัติ
นางธัญลักษณ ขันแสง
นางลำพวย อุปแสน
นางพุฒ จันทรลุน
นางลาวัลย สิมลา

กำนันตำบลแกงเลิงจาน

ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
สารวัตรกำนัน
แพทยประจำตำบล

2.2 การเลือกตั้ง
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีเขตเลือกตั้ง 17 เขตเลือกตั้ง มี
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม 6,136 คน แยกเปนชาย 2,950 คน หญิง 3,186 คน (ขอมูลจากแบบ
รายงานผูใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 8,356 คน แยกเปนชาย 4,060 คน เปนหญิง 4,296 คน
ขอมูล ณ มิถุนายน 2562 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ลำดับที่
ชื่อหมูบาน
หมูที่
จำนวน
จำนวนประชากร(คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
1. ดอนตูม
1
298
547
570
2. กุดเปง
2
130
204
221
3. หนองใหญ
3
266
398
443
4. เมนใหญ
4
86
152
153
5. ทาแร
5
202
246
297

รวม
1,117
425
841
305
543

ลำดับที่
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อหมูบาน

หมูที่

หนองจิก
เมนนอย
กลาง
ดอนโด
หนองจิก
หัวชาง
โนนหัวฝาย
แกงเลิงจาน
เมนใหญ
หนองจิกรวมใจ
ดอนตูมสามัคคี
ทาแรวัฒนา
รวม

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จำนวน
ครัวเรือน
263
113
100
96
228
77
98105
364
94
175
149
158
2,904

จำนวนประชากร(คน)
ชาย
หญิง
191
230
199
201
158
169
173
178
273
306
155
122
149
138
278
275
170
193
276
279
296
312
195
209
4,060
4,296

รวม
421
400
327
351
579
277
287
553
363
555
608
404
8,356

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ คือ วิทยาลัย
สารพัดชางมหาสารคาม ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนในเขตโรงเรียนบานดอน
ตูมดอนโด โรงเรียนวันครู 2502 โรงเรียนชุมชนบานหนองจิกทาแร โรงเรียนบานเมนใหญ โรงเรียนบาน
หนองใหญ ศพด.บานดอนตูม ศพด. บานกลาง - เมนใหญ - หัวชาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขอมูลดานการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ขอมูลจากสวนการศึกษาฯ)
ชื่อโรงเรียน
ระดับชั้น
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
บานดอนตูมดอนโด
อนุบาล 1 – ม.3
7
43
วันครู 2502
อนุบาล 1 – ป.6
11
68
ชุมชนบานหนองจิกทาแร
อนุบาล 1 – ป.6
4
40
บานเมนใหญ
อนุบาล 1 – ม.3
11
78
บานหนองใหญ
อนุบาล 1 – ป.6
5
35
ศพด.บานดอนตูม
ปฐมวัย2-5 ขวบ
2
19
ศพด.บานกลาง-เมนใหญ
ปฐมวัย2-5 ขวบ
2
36

4.2 สาธารณสุข
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแกง
เลิงจาน 1 แหง ตั้งอยูที่ บานหนองจิก หมูที่ 10 ตำบลแกงเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

4.3 อาชญากรรม
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจานเปนพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท ซึ่งพื้นที่สวน
กึ่งเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม จะมีประชาชนที่ไมใชคนพื้นที่อาศัยอยูจำนวนหนึ่ง แตก็ไมเคยปรากฏปญหา
อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจานเปนพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท มีปญหายา
เสพติดในบางพื้นที่ที่เปนพื้นที่สีแดง
4.5 การสังคมสงเคราะห
ในพื้น ที่องคการบริห ารสวนตำบลแกงเลิงจาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จำนวนผูสูงอายุ 1,212 คน ผูพิการ 223 คน ผูปวยเอดส 10 คน จากประชากรทั้งหมด 8,356 คน
การเขาสูยุค “ผูสูงวัย” แนวโนมดานประชากรของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตารางจำนวนประชากรผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557-2562
ป
จำนวนประชากร จำนวนผูสูงวัย
คิดเปนรอยละ
ทั้งหมด
อายุ 60 ป ขึ้นไป
2557
8,077
931
11.52
2558
8,128
989
12.16
2559
8,168
1,065
13.03
2560
8,172
1,130
13.82
2561
8,250
1,120
13.58
2562
8,356
1,212
14.51
ขอมูลจากกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน (เดือนมิถุนายน 2562)
ขอมูลจากตาราง พบวาประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น(ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) และจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีพื้นที่ติดกับตอกับตำบลตลาดอำเภอ
เมืองมหาสารคาม ซึ่งมีถนนสายหลักคือถนนแจงสนิท (สายบรบือ – สารคาม) และถนนสายเลี่ยงเมือง ซึ่งเปน
ถนนสายเขาตัวเมืองจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทำใหมีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเชื่อมตอ
กับถนนสายหลักอีกมากมายเพื่อการขนถายสินคาทางการเกษตรและการสัญจรไปมาของประชาชน
5.2 การไฟฟา
พื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลแก ง เลิ ง จาน มี ห น ว ยงานการไฟฟ า จั ง หวั ด
มหาสารคามตั้งอยูในพื้นที่ คือตั้งอยูที่บานหนองจิกตำบลแกงเลิงจาน ในสวนของพื้นที่องคการบริหารสวน
ตำบลแกงเลิงจานไดมีการขยายเขตไฟฟาทั้งในดานครัวเรือนและดานการเกษตรอยางทั่วถึง

5.3 การประปา
พื้นที่องคการบริห ารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีการใชน้ำประปาสว นภูมิภ าคและ
น้ำประปาหมูบาน ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่
5.4 โทรศัพท
พื้นที่อ งคการบริห ารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีสัญ ญาณในการรับ โทรศัพทอยาง
ทั่วถึงเพราะพื้นที่อยูไมหางจากตัวจังหวัด
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ไมมีที่ทำการไปรษณียในพื้นที่
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน สวนใหญมีพื้นที่ทำการเกษตร เชน
ขาว (นาป นาปรัง) มันสำปะหลัง และออย
6.2 การประมง
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีประชาชนสวนหนึ่งซึ่งมีอาชีพทำการ
ประมงคือหมูบานที่อยูใกลอางเก็บน้ำแกงเลิงจาน และเปนการประมงขนาดเล็กหรือทำในครอบครัว
6.3 การปศุสัตว
พื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลแก ง เลิ ง จาน มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว ในครั ว เรื อ นเช น
กระบือ โค สุกร และมีฟารมเลี้ยงไกในพื้นที่บานหนองจิกหมูที่ 6
6.4 การบริการ
พื้นที่องคการบริห ารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีการบริการของสถานีบริการน้ำมั น
(ปมน้ำมัน) สองแหงคือปมน้ำมัน ปตท. และปม พีที ปมแกส หนึ่งแหง และรีสรอท 8 แหง
6.5 การทองเที่ยว
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ
คือ อางเก็บน้ำแกงเลิงจาน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและไปมาสะดวก
6.6 อุตสาหกรรม
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูภายในศูนยมี
ชัยมหาสารคาม โรงงานรับซื้อไมยูคาฯ โรงสีขาวขนาดใหญ โรงน้ำแข็ง สถานรับซื้อหัวมันสำปะหลังและ
พืชผลทางการเกษตร
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีกลุมอาชีพ คือ กลุมพรมเช็ดเทาบาน
เมนใหญ กลุมทอเสื่อกกบานเมนใหญ กลุมทำขาวหลามและกลุมสานตะกราพลาสติกบานหัวชาง
6.8 แรงงาน
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีแรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในตัว
เมืองมหาสารคาม ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และสถานประกอบการตางๆ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)
1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีทั้งหมด 17 หมูบาน/ชุม ชน ซึ่ง
พื้นที่เปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำใหการประกอบอาชีพของแตละหมูบาน / ชุมชน มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมในแตละแหง
2 ขอมูลดานการเกษตร
พื้นที่ ที่ทำการเกษตรสวนใหญปลูกขาวซึ่งเปนอาชีพหลัก นอกฤดูเก็บเกี่ยวแลวมี
ปลูกพืชผักสวนครัวเปนสวนใหญ
3 ขอมูลดานแหลงน้ำการเกษตร
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีแหลงน้ำที่สำคัญคือ ลำหวยคะคาง
ลำหวยปอปด ลำหวยทราย หนองกุดโด หนองเสียว หนองใหญ เกาะลอยศรีหนองจิก หนองบักเมา
และสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานเมนนอย
4 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ใชน้ำประปาสวนภูมิภาคและน้ำประปา
หมูบานเปนแหลงน้ำใช
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งมีวัดในเขตตำบลดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อวัด/สำนักสงฆ
วัดบานดอนตูม
วัดบานกุดเปง
วัดบานหนองใหญ
วัดบานเมนใหญ
วัดบานทาแร
วัดปาบานทาแร
วัดปามฤคทายวัน
วัด/สำนักสงฆบานเมนนอย
วัดบานดอนโด
วัดสุวรรณาวาส
วัดปาโคกหนองจาน
วัดปาเลิงจาน
วัดปาดอนสวรรค

บาน
ดอนตูม
กุดเปง
หนองใหญ
เมนใหญ
ทาแร
ทาแร
หนองจิก
เมนนอย
ดอนโด
หนองจิก
หัวชาง
โนนหัวฝาย
ดอนตูมสามัคคี

หมู
1
2
3
4
5
5
6
7
9
10
11
12
16

7.2 ประเพณีและงานประจำป
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยพุ ท ธ และอยูในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือซึ่งมีป ระเพณีแ ละวัฒ นธรรมที่เหมือนและคลายคลึงกัน กับ
ประเพณีของคนอีสานทั่วไป คือยังคงรักษาประเพณีตามฮีตสิบสองคงอยู
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยพุทธ และอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีภาษาถิ่นคือ ภาษาอีสาน ซึ่งสวนใหญใชภาษาอีสาน และมี
ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องการจักรสาน การทอสื่อ เปนตน
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
คือ สื่อกก ซึ่งทอจากภูมิปญญาชาวบาน ผลิตภัณฑปลาสด ปลาแปรรูป (จากแกงเลิงจาน) ผลิตภัณฑจาก
บัวหลวง เชน เมล็ดบัวสด ชาเกสรบัว ผลิตภัณฑจากขาว เชนขาวไรทเบอรรี่ เปนตน
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
พื้นที่องคการบริห ารสวนตำบลแกงเลิงจาน มีทรัพ ยากรธรรมชาติ คือ แหลงน้ ำ
แกงเลิงจาน ซึ่งเปนที่มาของชื่อตำบลแกงเลิงจาน ฉะนั้น อางเก็บน้ำแกงเลิงจานจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญที่สุดของชาวตำบลแกงเลิงจาน
8.2 ปาไม
พื้ นที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลแก ง เลิ ง จาน ไม มี แ หล งป า ไม ที่ ส ำคัญ ในตำบล
เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมน้ำ ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจานจึงไดมีการจัดทำโครงการปลูกปาขึ้นเปน
ประจำของทุกป
8.3 ภูเขา
พื้ น ที่ องคก ารบริห ารส วนตำบลแกงเลิง จาน ไม มี ภู เขา เนื่ อ งจากพื้ น ที่ จังหวั ด
มหาสารคามไมมีภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตามที่กลาวมาแลว ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลแกงเลิงจานคือ อางเก็บ
น้ำแกงเลิงจาน ซึ่งเปนที่มาของชื่อตำบลแกงเลิงจาน ฉะนั้น อางเก็บน้ำแกงเลิงจานจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญที่สุดของชาวตำบลแกงเลิงจาน เพราะเปนแหลงที่สรางรายไดใหกับชุมชน ทั้งในดานการเกษตรเปน
สำคัญ การประมง และการทองเที่ยว ดังคำขวัญตำบลที่วา
แกงเลิงจานธารสวยใส
เสื่อกกไหลใจงามล้ำ
ฮีตครองธรรมสืบอีสาน
ราษฎรสำราญดวยวิถีที่พอเพียง
ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลแกงเลิงจานคือ อางเก็บน้ำแกงเลิง
จาน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังคงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูสืบไป รวมทั้งการขอความ
รวมมือจากภาครัฐและเอกชนในการรักษาคุณภาพของแกงเลิงจานเพื่อความยั่งยืนสืบไป

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยู
ในกลุ มประเทศพัฒ นาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป นธรรม ซึ่ ง
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ดาน
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู
อยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมี
ความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล อมระหวา งประเทศและการอยู รว มกั น อย างสัน ติ ป ระสานสอดคลอ งกั น ด านความมั่ น คงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขา
สูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปนตน ทาใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้
(1) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม (3)การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

วิสัยทัศน
ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีหลักประกันสุขภาพ เขาถึงบริการที่มีคุณภาพ สราง
เสริม สุขภาพ ไดรับการคุมครองทางสุขภาพ อยูในสังคมและ สิ่งแวดลอมที่ดี สรางประเทศไทยใหมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

การสรางความเปนธรรมในสังคม
การพัฒนาคนสูสังคมแหงดารเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว การตั้ง องคกร
รวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอำนวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
2. สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
3.สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน
4. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหได 15.9
ลานไร หรือรอยละ 25 ของพื้นที่ภาค ปองกันการรุกพื้นที่ที่ชุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำและระบบชลประทาน ฟนฟู
ดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทำเกษตรอินทรีย
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
กลุม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ ตอนกลาง ประกอบดว ย ขอนแก น กาฬสิน ธุ มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชป ระโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทำการเกษตรกาวหนา การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แผนพัฒนากลุมจังหวัด “รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ” ระยะ 4 ป (2558-2561)
วิ สั ย ทั ศ น “ เพิ่ ม ผลผลิ ต ภาคพื ช เศรษฐกิ จ หลั ก (ข า ว อ อ ย มั น สำปะหลั ง ยางพารา) และ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การทองเที่ยวและการลงทุนสูสากล”
เปาประสงค
1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขตพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม ใหไดมาตรฐาน
2) สรางการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ

3) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ศักยภาพการพัฒนา
1) เปนฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว มันสำปะหลัง ออย ยางพารา)
2) เปนฐานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ
3) การทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
4) ผลิตภัณฑผาไหม
แนวคิดการพัฒ นา ใชศักยภาพรวมของกลุม จังหวัดที่มีอยูมาเปน ปจจัยพื้นฐานการพัฒนาดานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของศักยภาพรวมใหมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันและ
รายไดของกลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
วิสัยทัศน “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณ ภาพ ศูนยกลางบริก ารทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ด”ี
เปาประสงค
1.ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับจังหวัด
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน
3. เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 1 ปรับ โครงสรางการผลิตดานการเกษตรให เอื้อตอ การผลิตสิน ค า
เกษตรและอาหารคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
วัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
2.1 วิสัยทัศน
วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
“ตำบลแกงเลิงจานชุมชนนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีไทย ”
2.2 ยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
2.3 เปาประสงค
1. การคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
3. ชุมชนมีความเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได
4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริมและพัฒนา
5.การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
6.การสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
7. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาและฟนฟูรักษา
8. การบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
9.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2.4 ตัวชี้วัด/กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ในสวนของการสงเสริมอาชีพ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในสวนของระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒ นาดานการศึกษา ศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสำนึก
พัฒนาสภาพแวดลอม และใหประชาชนมีสวนรวม
กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบงานสาธารณสุข การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การพัฒนาองคการ ให
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลแกงเลิงจาน คือ เป นตำบลน าอยู ประชาชนมีคุณ ภาพชี วิต ที่ดี การคมนาคมตองสะดวก มีแ หล ง
ทองเที่ยวธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม และสามารถแยกเปนขอๆไดดังนี้
1. พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
2. สรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง
3. วางระบบการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสู
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาชุมชนเขมแข็ง ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง มั่นคง
6. สรางภูมิคุมกันทางสังคม
7. พัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ รักษาสภาวะแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติ
8. เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน
9. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองคกร
10. พัฒนาระบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
11. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม(พ.ศ.2557 - 2560)
ฉบับทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร
ใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ
กลยุทธ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต
ตั้งแต ตนน้ำ-ปลายน้ำใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
- เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพใหแกบุคลากรของสถาบัน
เกษตรกร และเกษตรกร
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ส งเสริม การคา การลงทุ น และการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
-พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเสนทางสาย
หลักของประเทศ
และรองรับรถไฟรางคู
ใหเอื้อตอการคาการลงทุนและการ
ทองเที่ยว
สงเสริมการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคณ
ุ ภาพได
มาตรฐาน
- ฟนฟูและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
โดยใหความสำคัญกับแหลงโบราณสถาน ศาสนา และประเพณี
พื้นบาน
- ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ
ประเด็ นยุท ธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่ อ ยกระดั บ การเป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารทางการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ
- บูรณาการ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ
- สงเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู เพื่อ
บริการทางวิชาการสูชุมชน
- สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู
สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
กลยุทธ
-สงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม
- พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เสริมสรางความมั่นคง ในชีวิตและทรัพยสิน

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม (พ.ศ.2561- 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แก่งเลิงจาน
(พ.ศ.2560 - 2563)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิง่ อำนวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

3. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand ) และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
จากการดำเนิ น งานที่ ผ า นมาองค ก ารบริห ารส ว นตำบลแก งเลิ งจาน ได ใช แ ผนพั ฒ นาฉบั บ ต า งๆ
ประกอบกับการนำแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจานมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น ไดสรุปสถานการณการพัฒนา
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดแก จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน
(Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats : T)
- จุดแข็ง (Strength : S)
(1) ชุมชนใชวิถีชีวิตที่เรียบงาย และยังรักษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น
อยางแนบแนน
(2) มีความพรอมในดาน จำนวนบุคลากร
(3) มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมาก มีกลุมอาชีพในชุมชน
(4) มีความพรอมในดานลักษณะของพื้นที่ คือการคมนาคมสะดวก ติดกับถนนเสนหลัก (ถนนแจง
สนิท)และมีอาณาเขตติดตอกับตำบลตลาด หางจากที่วาการอำเภอเมืองเพียง 5 กิโลเมตร
(5) มีความพรอมในดานลักษณะของพื้นที่ คือมีอางเก็บน้ำแกงเลิงจาน เปนอางเก็บน้ำขนาดกลาง
ซึ่งมีพื้นที่ ติดกับเมืองมหาสารคาม เปนแหลงกักเก็บน้ำเพื่อใชในการเกษตรที่สำคัญของตำบล และในการ
ประมงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ คืออยูใกลตัวเมืองมหาสารคาม
การเดินทางไปมาสะดวก นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ำที่สำคัญในตำบลอีกเชน เลิงบอ หวยคะคาง ลำหวยทราย
ลำหวยนอย ลำหวยปอปด ลำหวยตูม อางเก็บน้ำหนองกุดโด อางเก็บน้ำหนองใหญ และหนองตางๆ ฯลฯ
(6) พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในศูนยมีชัย และโรงงานน้ำแข็งซึ่งทำใหประชาชนมีรายไดคนวัย
หนุมสาวไดทำงานอยูบานกับครอบครัว และมีโรงงานยอยๆอีกจำนวนหนึ่ง มีโรงสีขาวขนาดใหญอยูในพื้นที่
(7) มีความพรอมในดานแหลงการศึกษาและศูนยราชการ เชนศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม และโรงเรียนในตำบลอีก
5 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย
(8) ในพื้น ที่มีโรงแรม 8 แหง ปมน้ำมันและปมกาซ 3 แหง ซึ่งมีผลตอรายไดของอบต. คือ
ภาษี
(9) มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 1 แหง
- จุดออน (Weaknesses : W)
(1) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมดีในพื้นที่ ที่หางไกล ไฟฟาสองสวางตามซอยและถนนตางๆ
มีไมเพียงพอ น้ำประปาไมไหลบางชวงเวลา อีกทั้งในบางพื้นที่ยังขยายเขตการประปา ไม ทั่ ว ถึ ง ป ญ หาถนน
ขรุขระไมไดรับการซอมแซม ถนนหลายสายไมมีทอระบายน้ำ
(2) ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญ

(3) แหลงน้ำในการทำการเกษตรกักเก็บน้ำไมไดเพียงพอ ตื้นเขิน ทำใหผลผลิตทางการเกษตรต่ำ
สวนในฤดูฝนน้ำระบายไมทันทำใหน้ำทวมขัง
(4) เนื่องจากพื้นที่อยูติดกับ ถนนสายหลักทำใหเกิดปญ หาทางการจราจร ความไมป ลอดภัยใน
การจราจร
(5) พื้นที่เปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผูคนมาจากหลายแหงมีปญหาดานการติดตอ ประชาสัมพันธ การ
รวมคนระดมความคิด การทำประชาคม การพบปะประชาชน
(6) ปญหาดานโจรผูราย การลักขโมย
(7) ปญหาดานการพัฒนาดานตลาดชุมชน
-โอกาส (Opportunities : O)
(1) นโยบายการกระจายอำนาจของรัฐทำใหทองถิ่น มีอำนาจหนาที่บริหารโครงการบริ ห าร
จัดการไดอยางคลองตัวมากขึ้น
(2) นโยบายสงเสริม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นซึ่งจะไดรับ
การสนับสนุนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับ ตางๆ คือ ระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับการสงออกโดยจัดการระบบบริหารจัดการ โครงการแบบบูรณา
การเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยี และการจัดการ
- อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats : T)
(1) กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีปญหาตอการศึกษาของวัยรุน กลาวคือป จจุ บั น เยาวช น
นักเรียน นักศึกษา มีคานิยมในการดำเนินชีวิตตามแบบตะวันตกมากขึ้น เชน การแตงตัวตามแฟชั่น การใช
สินคาเกินความจำเปน
(2) ประสบปญหาอุทกภัย ภัยแลง น้ำทวม
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากกระแสโลกาภิวัฒน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ประกอบการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ที่
จะมีการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการเปดเสรีสินคาและบริการ
การลงทุนและการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีฝมือ ภายใตโครงสรางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จั งหวัด มหาสารคาม ซึ่ งมี ภ าคเกษตรกรเป น พลั งขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ จะได รั บ
ผลกระทบในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน ไดแก ขาว ออย ยางพารา ในสวนของภาคบริการ ไดแก ธุรกิจ
โรงแรมและการท อ งเที่ ย วเป น อี ก ภาคเศรษฐกิ จ ที่ ได รั บ ผลกระทบและเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต
ระดับประเทศไปถึงระดับรากหญาคือชุมชนและประชาชน สำหรับในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบล
แกงเลิงจาน มีสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง คือ
1. สถานการณดานการเมืองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
กระแสโลกาภิวัฒน เกิดการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีสื่อสารบนความเปนประชาธิปไตย เกิดการ
บริหารงานแบบกระจายอำนาจ สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในองคการบริหารสวนตำบล มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนี้

(1.)ประชาชนมีสวนรวมโดยตรงมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร จะขยายชองทางใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยตรงและรวดเร็ว เครื่องสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ จะถูกประชาชนนำมาเปนชองทางที่ใชในการ
เสนอความคิดเห็น แจงขอมูล และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง หรือเรียกวาผานสื่อออนไลนมากขึ้น
(2.)โอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองเปดกวางมากขึ้น การสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้น เปดโอกาสใหคน
กลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมทางการเมืองผานเทคโนโลยี ทั้งรับรูขาวสารทางการเมืองดวยตนเอง การโทรแสดง
ความคิดเห็นผานรายการ เชน วิทยุชุมชน ตลอดถึงการรองเรียนผานระบบสื่อออนไลนตาง ๆ
(3.)รู ป แบบการหาเสี ย งเลื อ กตั้ งที่ เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการหาเสี ย งโดยการลงพื้ น ที่ เพื่ อ พบปะ
ประชาชนยังมีความสำคัญ แตจะมีการใชเทคโนโลยี มาหาเสียงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการโทรศัพทพูดคุย ซึ่ง
สะดวกกับผูใชสิทธิที่อยูหางไกล หรือผูที่ไปทำมาหากินอยูน อกพื้นที่
(4.)นักการเมือง กลายเปนบุคคลสาธารณะ โดยผลของการใชเทคโนโลยี จะทำใหประชาชนสามารถ
ติดตามการทำงาน โดยการใชโทรศัพท เมื่อตองการความชวยเหลือหรือไดรับความเดือดรอน
2. สถานการณดานเศรษฐกิจและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
(1) ดานโครงสรางเศรษฐกิจ สวนมากเปนภาคเกษตรกรรม ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพทำนา
มีการใชเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตในการทำการเกษตรจะเพิ่มมากขึ้น การเขาถึงบริการทางการเงินสะดวก มี
การทำธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารมากขึ้น รวมถึงแหลงเงินทุนนอกระบบดวย เชน การจัดทำบัตรเครดิต
ของ ธ.ก.ส ใหกับเกษตรกรชาวนารวมถึงเครดิตจากสถาบันที่ไมใชธนาคาร (Non Bank) เชน อิออน เฟรสชอย
และยังมีการกูเงินจากกลุมออกเงินกูนอกระบบหรือเรียกกลุม หมวกกันนอค
(2) โครงสรางประชากร ในอนาคตโครงสรางประชากร เปลี่ยนไป ประชากรวัยชรา (ผูมีอายุเกิน 60
ป) จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลใหภาคการผลิตสินคาเกษตรในระบบเศรษฐกิจลดลง ขณะที่หลักประกันสุขภาพทาง
สังคมในรูปสวัสดิการแกคนชราจะเพิ่มขึ้น (เบี้ยยังชีพ)
(3) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ จะมีมากขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คนรุนใหมกลุมหนึ่ง จะมีระดับ
การศึกษาที่ สู งขึ้ น ทำงานมี รายได สู งขึ้น ขณะที่ อีกสว นหนึ่ งซึ่งมี ฐ านะยากจน จบการศึ ก ษาต่ ำ ทำงานใช
แรงงาน และมีการยายถิ่นของแรงงาน เพื่อไปประกอบอาชีพตางจังหวัด เชนรับจางตัดออย
(4) แรงงาน คาแรงในภาคเกษตรสูง ทำใหมีตนทุนการผลิตสินคาเกษตรสูง และสงผลใหเกษตรกร
ตองนำเทคโนโลยีมาใชในการทำเกษตรสงผลใหเกิดปญหาการวางงานในชุมชน
(5) การใชประโยชนในที่ดิน การพัฒ นาทั้งถนน ระบบสาธารณูปโภค ทำใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น และ
ปญ หาการขาดแคลนน้ำเพื่อใชในการทำเกษตรทำใหไดผลผลิตนอยหรือไมไดผลผลิตเลย ไมคุมคากับ การ
ลงทุน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยสวนมากไมปลูกพืชอื่น เปนการใชที่ดินไมคุมคา
3. สถานการณดานสังคมและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
1.การเขาสูยุค “ผูสูงวัย”แนวโนมดานประชากรของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตารางจำนวนประชากรผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557-2562
ป
จำนวนประชากร จำนวนผูสูงวัย
คิดเปนรอยละ
ทั้งหมด
อายุ 60 ป ขึ้นไป
2557
8,077
931
11.52
2558
8,128
989
12.16
2559
8,168
1,065
13.03
2560
8,172
1,130
13.82

2561
8,250
1,120
13.58
2562
8,356
1,212
14.51
ขอมูลจากตาราง พบวาประชากรกลุม ผูสูงอายุเพิ่มมากขึน้ และจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ภาวะความเปนชนบท
2.1 องคป ระกอบของประชากรและชนบท การพั ฒ นาขององคการบริห ารสวนตำบล พบวาทิ ศ
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล สวนใหญเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทำใหมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงเปนชนบทที่มีการพัฒนามากขึ้น ในป 2559-2562 มีการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาถนนและ
ระบบสาธารณูปโภค เปนจำนวนมาก พรอมทั้งมีการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อใชทำการเกษตร
2.2 โครงสรางครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน จะมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่มีลักษณะครัวเรือนใหญ
อยูรวมกันแบบเครือญาติ ประมาณ 4 รุน คือ ปู ยา ตายาย พอ แม ลูก แตในอนาคต จะเปนครอบครัวเดี่ยว
มีขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากความตองการความทันสมัย สะดวก สบาย ซึ่งพิจารณาไดขอมูลครัวเรือน ที่มีการ
กำหนดเลขที่บานใหมเพิ่มขึ้นและมีการขยายที่อยูอาศัยโดยถมดินตามเนื้อที่สำหรับใชทำการเกษตร ทำใหมี
พื้นที่ในการทำเกษตรนอยลง
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำใหมีความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน เปนอาคารที่พัก
อาศัย แรงงานในทองถิ่นจะเคลื่อนยายไปทำงานรับจางในตัวเมือง เปลี่ยนสภาพสังคมเกษตรกรรม เปนรับจาง
ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมมากขึ้น จะสงผลตอการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมและคานิยม จะเปลี่ยนแปลงไปสู
สังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูง นำมาซึ่งปญหาการแขงขันทางสังคม เกิดโรคใหม และยาเสพติดจะเพิ่มขึ้น
การพบกันซึ่งหนาเชนในอดีตก็จะลดลง แตจะพบปะผานสื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม
3. สั งคมแห งความรู ประชากรของตำบลแก งเลิ งจาน มี แ นวโน ม ที่ จ ะได รับ การศึก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ผลจากการเขาสูสังคมแหงความรู ทำใหคนตองไดรับการศึกษามากขึ้นทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา เพราะตองเรีย นรูต ลอดชีวิต และมีความสะดวกในการเดินทางเพื่อ เขารับ
การศึกษา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยูใกล เชน วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอวาปทุม และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากระดับประถมศึกษาเปนระดับมัธยมศึกษา เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่จะทำใหประชาชนในตำบลไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
4. ความมั่นคงและปลอดภัย จากปจจัยหลายประการ ทำใหความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมใน
ตำบลนำไปสูสังคมแหงความเสี่ยง เชน
4.1) ปญหาอาชญากรรม คดีอาชญากรรม จะมีความรุนแรงและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งลักทรัพย
โจรกรรม ฉอโกง สงผลใหประชาชนเกิดความเสียงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยสวนมากการเกิด
อาชญากรรม มาจากการเที่ยวงานมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน
4.2) ยาเสพติด สถานการณยาเสพติดของประเทศไทย มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งยอมมีผลตอสภาพ
สังคมในตำบลแกงเลิงจาน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนกลุมผูใชแรงงาน
4.3) โรคภัย ไขเจ็บ และการตาย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมของคน สภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ จะทำใหประชากรมีปญหาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ เชน เบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจเพิ่มมาก
ขึ้น
4.4) สิ่งแวดลอม การพัฒนาของตำบลในชวงทศวรรษที่ผานมาโดยเฉพาะการกอสรางถนน บานพัก
อาศัยมากขึ้น ในหมูบานมีการทำรั้วบานโดยใชอิฐบล็อกมากขึ้น ซึ่งเดิมเปนรั้วที่สามารถปลูกพืชกินได และมี
การถมที่ดินใหสูง ทำใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป นำมาซึ่งปญหาน้ำขังในหมูบาน

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.แกงเลิงจาน พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร
ชาติ20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรดา น
ความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2

การสรางความ
เปนธรรมใน
สังคม

การพัฒนาคนสู
สังคมแหงดาร
เรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน

การสรางความ
เขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน

การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

การสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ย.1

ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทาง
สังคม

ย.2

ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ย.3

ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ย.4

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
มหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรให้เอื้อต่อการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร เพื่อการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
ปัจจัยการผลิตและกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ – ปลายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ศักยภาพให้แก่บุคลากรของ
สถาบันเกษตร และเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมือง
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของ
ประเทศและรองรับรถไฟรางคู่ ให้
เอื้อต่อการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยให้
ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถาน
ศาสนา และประเพณีพ้นื บ้าน
4. ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

ย.3

ย.2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับการเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวทางการพัฒนา
1.บูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
2.ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบริการทาง
วิชาการสู่ชุมชน
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ

ย.1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อ
ความมั่นคงทางอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน

ย.4

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.แก่งเลิง

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการศึกษาและ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้น
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง
และบำรุงรักษา ถนน
พร้อมท่อระบายน้ำ ร่อง
ระบายน้ำ
2.ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟ้า ประปาและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
3. การพัฒนาระบบการ
กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมให้มีการนำเอา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการผลิตการเกษตร
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมและชุมชน
ในท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาดาน
การศึกษาและ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาการจัดการ

แนวทางการพัฒนา
1.การให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน
2.การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
3.การเฝ้าระวังป้องปรามยา
เสพติด
4.การสวัสดิการผู้สูงอายุ
เด็ก คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหาร

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความพร้อม ศพด.
ส่งเสริมกีฬานักเรียนใน
สถานศึกษา
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มี วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
สำหรับการศึกษาทางด้าน
วิชาการ
3.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา
และวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
5.การพัฒนาความรู้เพื่อ
ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา
1. มีการจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและความ
สะอาดของชุมชน
2. มีการพัฒนา บำบัด
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ครุภณ
ั ฑ์
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงานให้
ทันสมัย
2.พัฒนา อบรม ส่งเสริม
ให้บคุ ลากรมีความรู้
เทคนิคและวิชาการ
สมัยใหม่
3.การพัฒนาระบบ
บริหารงาน โดยมุง่ เน้น
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและหลัก
ธรรมาภิบาล

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ (1)
1. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมทอ
ระบายน้ำ
2.กอสรางขยายเขต
ประปาในหมูบา น
3. ขยายเขตไฟฟาใชใน
ครัวเรือนและไฟฟา
สาธารณะ
4. กอสรางปรับปรุงถนน
ดินพรอมลงลูกรัง
5. วางทอระบายน้ำขาง
ถนนภายในหมูบาน

โครงการ (2)
1. ฝกอบรมใหความรูดาน
อาชีพแกกลุมสตรีใน
ตำบล
2.ฝกอบรมวิชาชีพ
ทองถิ่นระยะสั้น
3.สงเสริมจัดหาอาชีพ
เสริมใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น
4.สงเสริมการผลิตปุย
ชีวภาพ
5. สงเสริมการจัดตั้งกลุม
อาชีพของประชาชน
6.ปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ทองเที่ยว
7.สงเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวใหแกประชาชน
8.สงเสริมการปลูกขาว
พันธดี (กข 6) มะลิ –
105

โครงการ (3)
1.จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประจำหมูบาน
2.กอสรางสถานที่/ลาน
กีฬาออกกำลังกาย
ภายในหมูบาน
3.จัดการแขงขันกีฬา
ภายในหมูบานแตละ
หมูบาน
4. จัดซื้อน้ำยาเคมี น้ำมัน
พนหมอกควัน
ทรายอะเบทในการปราบ
ยุงลาย
5.รณรงค/สงเสริม
กิจกรรมการปองกัน
โรคติดตอในชุมชนและ
สถานศึกษา
6. จัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน
7. กำจัดและปองกันโรค
ฉี่หนู

โครงการ (4)
1.จัดใหมีที่อาน

หนังสือพิมพประจำ
หมูบาน
2.ใหขาวสารเสียงตาม
สายในหมูบาน
3. สงเสริมใหประชาชนมี
การศึกษาตาม อัทธยาศัย
4.ใหทุนการศึกษาแก
นักเรียน
5. พัฒนาศูนยเด็กเล็กใน
ตำบล
6.สงเสริมกีฬาใน
สถานศึกษา
7.สงเสริมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา
โดยเฉพาะนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหมๆ
8.ฝกอบรมปองกันยาเสพติด

9.สงเคราะหคนพิการและ
ผูสูงอายุและผูติดเชื้อเอดส
ใหมีรายได
10.ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
11. จัดการแขงขันกีฬาตาย
ยาเสพติด
12.จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
พนักงาน,ส.อบต. และผูนำ
ชุมชนในตำบล
13. ซอมสรางบานใหแกผู
ยากไร
14 ฝกอบรมใหความรูและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน
15.สงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

โครงการ (5)
1. รณรงคประชาสัมพันธ
เพื่อสรางจิตสำนึกให
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปลูกปาในวันสำคัญ
3. ปลอยพันธุสัตวน้ำใน
วันสำคัญ
4.จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ทีส่ ะอาด
5.จัดหาแหลงน้ำเพื่อ
การเกษตรนอกฤดู
6. ขุดเจาะบอบาดาล
7. ปรับปรุงแหลงน้ำที่มี
อยูเดิมเพื่อใชอุปโภคบริโภค
8. กอสรางถังน้ำ คสล. (
แบบ ฝ.33 ) ฝ99
9. ปรับปรุง/ซอมแซม
คลองสงน้ำชลประทาน
10. จัดตั้งถังรองรับขยะ
ในชุมชนและถนน
สาธารณะ
11 . จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
12. รถตักหนา – ขุดหลัง

โครงการ (6)
1. จัดฝกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานของสมาชิก
อบต. และพนักงานสวน
ตำบล
2.
ฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตนของประชาชนใน
พื้นที่
3. รณรงค เผยแพร การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
4.จัดหาครุภัณฑ
สำนักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตำบล
5. จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น (ส.อบต.)
6.ปรับปรุง/ซอมแซม
บริเวณภายใน อบต.

แบบ ยท.02

1.4 ยุทธศาสตร แผนผังยุทธศาสตร (Strategy Map)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

พันธกิจที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนของ
ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

“ตำบลแกงเลิงจานชุมชนนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีไทย ”

พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ ในส่วน
ของการส่งเสริม
อาชีพ และสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. การคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 3
สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2. ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

พันธกิจที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและการ
สังคมสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดย
การสร้างจิตสำนึก
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

3. ชุมชนมีความเข้มแข็งตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้

พันธกิจที่ 6
ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี การพัฒนา
องค์การ ให้
ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ

4. การสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

5.การศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.แก่งเลิง

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บำรุงรักษา ถนนพร้อม
ท่อระบายน้ำ ร่อง
ระบายน้ำ
2.ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟ้า ประปาและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
3. การพัฒนาระบบการ
กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาและ
ฟื้นฟูรักษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมให้มีการนำเอา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการผลิตการเกษตร
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ เพื่อเพิม่ รายได้

7. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี มี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิ
บาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการดูแลสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1.การให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน
2.การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
3.การเฝ้าระวังป้องปรามยา
เสพติด
4.การสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาดาน
การศึกษาและสังคม

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาการจัดการ
ดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความพรอม
ศพด. สงเสริมกีฬา
นักเรียนในสถานศึกษา
2.สงเสริมและสนับสนุน
ใหมี วัสดุ อุปกรณ ที่ใช
สำหรับการศึกษา
ทางดานวิชาการ
3.สงเสริม อนุรักษ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
4.สงเสริมกีฬาเยาวชน
และประชาชน
5.การพัฒนาความรูเ พื่อ
สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง

8. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1. มีการจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและความ
สะอาดของชุมชน
2. มีการพัฒนา บำบัด
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและปรับปรุง
อาคาร สถานที่
ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
สำนักงานให้ทนั สมัย
2.พัฒนา อบรม
ส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
ความรู้เทคนิคและ
วิชาการสมัยใหม่
3.การพัฒนาระบบ
บริหารงาน โดย
มุ่งเน้นหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและหลัก
ธรรมาภิบาล

แบบ ยท.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

-

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
โครงสรางการผลิต
และสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในทองถิ่น

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้น
พื้นฐาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

การคมนาคม
ขนสงได
มาตรฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

1. มีถนนที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการได
มาตรฐานและ
เพียงพอเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
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62
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64

25
%
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%
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%
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%
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%
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%

25
%

1.กอสราง ปรับปรุง
และบำรุงรักษา ถนน
พรอมทอระบายน้ำ
รองระบายน้ำ
2.ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟา ประปาและ
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1.จำนวนถนน
ทอ
ระบายน้ำ รองระบาย
น้ำที่กอสราง ปรับปรุง
และบำรุงรักษา เพิ่มขึ้น
2.จำนวนโครงการที่
ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย
เขตไฟฟาประปา และ
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะเพิ่มขึ้น
3. การพัฒนาระบบการ 3.จำนวนโครงการที่
กักเก็บน้ำเพือ่
เกี่ยวกับการพัฒนา
การเกษตร
ระบบน้ำเพิ่มขึ้น

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

20%

20%

20%
20%

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

1.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลูกรังไหลทาง
3.โครงการกอสรางถนน
ลูกรังและซอมแซมถนน
ลูกรังภายในตำบล
4.โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซม
บุกเบิกถนนดินภายใน
ตำบล
5.โครงการกอสรางถนน
ลงหินคลุกถนนในตำบล
6.โครงการกอสราง
ศาลาประชาคม
7.โครงการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะภายในตำบล
8. โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำเสีย
9.โครงการซอมแซมราง
ระบายน้ำเสีย
10.โครงการกอสราง
วาง
ทอระบายน้ำขาม
ถนนในหมูบาน

กองชาง

สำนักงาน
ปลัด

ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
รจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

11.โครงการปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟาจราจร
12.โครงการขุดลอก
แหลงน้ำสาธารณะ
13. โครงการกอสราง
ฝายน้ำลน
14. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหลงน้ำ
สาธารณะ
15.โครงการปรับปรุง
บำรุงรักษาระบบประปา
หมูบาน
16.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนแหลงน้ำ
17. โครงการขยาย
เขตจำหนายระบบ
ประปาสวนภูมิภาค
18.โครงการขยาย
เขตจำหนายไฟฟาแสง
สวาง
19.โครงการซอมแซม
ระบบจำหนาย
น้ำประปาสวนภูมภิ าค
20.โครงการซอมแซม
ระบบน้ำประปาหมูบา น
21.โครงการกอสราง
ซอมแซมทอลอดเหลี่ยม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

22.โครงการจัดทำปาย
สัญญาณจราจรไฟ
หลอดไฟเตือนทางรวม
ทางแยกภายในตำบล
23.กอสรางและ
ซอมแซมหอกระจาย
ขาวภายในตำบล
24.กอสรางถนนและ
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมหมูบาน
25.โครงการกอสราง
และซอมแซมขยายผิว
จราจร
26.โครงการสำรวจ
ออกแบบและเขียนแบบ
(การทองเที่ยวภายใน
ตำบล)
27.โครงการติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาในหมูบาน
และสำนักงาน
28.โครงการกอสรางถัง
กรองระบบประปา
หมูบาน
29.โครงการกอสราง
ซอมแซมถนนลาดยาง
30.โครงการขุดลอกทำ
ความสะอาดรางระบาย
น้ำเสีย

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

31.โครงการกอสราง
สนามกีฬาภายในตำบล
32.โครงการกอสราง
หองน้ำสาธารณะ
33.โครงการติดตั้งและ
ซอมแซมระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
34.โครงการกอสราง
ทางระบายน้ำขางทาง
35.โครงการกอสราง
หองน้ำศูนย อปพร.
36. โครงการจัดทำปาย
แนวเขตตำบล
37.โครงการติดตัง้
กลอง CCTV ในเขต
ตำบล
38.โครงการติดตั้ง
กระจกโคงนูนมองมุม
ตามทางแยก
39.โครงการกอสรางรั้ว
สำนักงาน อบต.
40.โครงการกอสราง
ศูนย OTOP ประจำ
ตำบล

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

41.โครงการติดตั้ง
ระบบแจงเตือน
ประชาชนแบบเสียงไร
สาย
42.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงบริเวณ อบต.
และสำนักงาน
43.ปรับปรุงตอเติม
ภายในอาคารสำนักงาน
44.โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
45.โครงการกอสราง
สถานีสบู น้ำดวยไฟฟา
46.โครงการกอสราง
คลองสงน้ำ
47.โครงการพัฒนาอาง
เก็บน้ำแกงเลิงจาน
48.โครงการขุดลอกลำ
หวย หนอง สาธารณะ
49.โครงการสรางฝาย
กักเก็บน้ำ
50.โครงการสราง
สะพานขามลำหวย
51.
โครงการแผน
แมบทและพิ้นที่
เปาหมายการจัดรูปที่
เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดมหาสารคาม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

52.กอสรางโรงจอดรถ
อบต.
53.โครงการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมือง
มหาสารคาม
54.โครงการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตร
55.โครงการลงบล็อค
คอนเวิสส
56.โครงการขุดสระน้ำ
57.ปรับปรุง/ซอมแซม
แหลงน้ำที่มีอยูเดิมเพื่อ
ใชอุปโภค-บริโภค
58. ปรับปรุง/ซอมแซม
คลองสงน้ำระบบ
การเกษตรภายในตำบล
59.ซอมแซมบอบาดาล
ในตำบล
60.ซอมแซมถังเก็บน้ำ
ดื่ม คสล.แบบฝ.33 ฝ
99
61.ปรับปรุงถังกรอง
น้ำประปา
62.กอสรางถังน้ำเพื่อ
การเกษตร (ใตผิวดิน)
63.กอสรางขุดเจาะบอ
บาดาลและติดตั้งเครื่อง

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

กรองน้ำ
64.โครงการปรับปรุง
แหลงน้ำเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค
(กอสรางฝายน้ำลน)
65.โครงการกอสราง
ขยายคลองสงน้ำ คลอง
ดาดคอนกรีต สถานีสูบ
น้ำ
66.โครงการปรับปรุง
ระบบสงน้ำ สถานีสูบน้ำ
67.โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลเพือ่
การเกษตร
68.โครงการวางทอ
ระบายน้ำพรอมบอพัก
69.กอสรางประตูเขา
ออก
พรอมชื่อ
สำนักงาน
70.กอสรางเสาธง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่
1 ปรับ
โครงสรางการ
ผลิตดาน
การเกษตรให
เอื้อตอการ
ผลิตสินคา
เกษตรใหเอื้อ
ตอการผลิต
สินคาเกษตร
และอาหาร
คุณภาพ

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
การพัฒนาดาน
โครงสรางการ
เศรษฐกิจ
ผลิตและสราง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ทองถิ่น

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ชุมชนมีความ
เขมแข็งตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พึ่งตนเองได

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

จำนวนครัวเรือน
ที่สามารถสราง
รายไดลด
รายจายมีจำนวน
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
61

62

63

64

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

1.สงเสริมใหมีการ
นำเอาภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการผลิต
การเกษตร
2.สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.สงเสริมสนับสนุนกลุม
อาชีพ เพือ่ เพิ่มรายได

1.จำนวนโครงการ/
กิจกรรมการนำภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใช
เพิ่มเติม
2.จำนวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมดาน
เศรษฐกิจโดยนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เพิ่มขึ้น
3.กลุมอาชีพมีความ
มั่นคงมีรายไดเพิ่มขึ้น

20%

1.โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
2.โครงการเผยแพร
ขอมูลทางการเกษตร
3.โครงการสงเสริม
สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว
ปลูกนาป
4.โครงการสงเสริมการ
ทำนาปรัง
5.โครงการสงเสริม
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น
6.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว
7.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปองกัน
กำจัดศัตรูพืช
8.โครงการฝกอบรม/
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
การเกษตร
9.โครงการสงเสริมการ
ทำเกษตรอินทรีย
10.โครงการสงเสริม
สนับสนุนเมล็ดพันธุ
หญาในตำบล

กองสงเสริม
การเกษตร

สำนักงาน
ปลัด

20%

20%

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค(ตัวชี้วัด
รวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

11.โครงการสนับสนุน
คาไฟฟาสูบน้ำเพื่อ
การเกษตรและ
ปรับปรุง/ ซอมแซม
ระบบไฟฟาสถานีสูบน้ำ
12.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
13.โครงการสงเสริม
สนับสนุนตลาดลานคา
ชุมชนในตำบล
14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
ดีเซล
15.โครงการสงเสริม
สนับสนุนฉีดวัคซีนสัตว
เลี้ยงสัตวปลอย
16.จัดซื้อเครื่องพนยา
ปราบศัตรูพืช
17.โครงการสงเสริม
กลุมออมทรัพยเพือ่ การ
ผลิต
18.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ขาว
19.จัดซื้อเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
รจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

20.โครงการผลิตสินคา
การเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ
21.โครงการอบรมให
ความรูแก
คณะกรรมการกลุม
อำนวยการศูนยบริการ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
การเกษตรในตำบล
22.โครงการสงเสริม
อาชีพเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
23.โครงการขยายผล
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ(ใน
วาระจังหวัด 25 %
ของแตละตำบล)
24.โครงการสงเสริม
ศักยภาพกลุมทำพรม
เช็ดเทา
25.โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพการทำลวดหนาม
26.โครงการศึกษาดู
งานกลุมอาชีพภูมิ
ปญญาชาวบาน

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
รจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

27.โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพการจักรสาน
ตะกรา
28. โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพการทอเสื่อ
29.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการใชปุย
อินทรียชีวภาพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
30.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปลูกขาว
ไรซเบอรร่ี
31.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการเพาะพันธุ
สัตวน้ำในครัวเรือนฯ
32.โครงการสนับสนุน
การเพาะเห็ดปลอดสาร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
33.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการเลี้ยงไก
เพื่อยังชีพ
34.โครงการพัฒนากลุม
อาชีพ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

35.โครงการสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย
ในตำบล
36.สงเสริมศูนยการ
เรียนรูการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
และในโรงเรียน
37.โครงการขยายผล
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
38.โครงการสงเสริม
สนับสนุนยุวเกษตรใน
โรงเรียน
39.โครงการสงเสริม
อาชีพผูเลีย้ งไกพันธุ
พื้นเมือง
40.โครงการสงเสริม
อาชีพกลุมเห็ดขอนขาว
41.โครงการปลอยปลา
เฉลิมพระเกียรติฯ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

42.โครงการสนับสนุน
สินคา OTOP
43.โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการทุน
ชุมชน
44.โครงการยอยเศษ
พืชทำปุยอินทรีย

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่
4
พัฒนาสังคม
อยูดีมีสุข
ชุมชน
เขมแข็ง
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความ
เขมแข็งของสังคม
และชุมชนใน
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

เพื่อสรางชุมชน
ใหเขมแข็งยั่งยืน
เพิ่มรายไดลด
รายจายของ
ประชาชนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่เปน
การสงเสริมให
สังคมอยูดมี ีสุข
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

61

62

63

64
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%
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%
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%
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%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

20%

2.การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1.รอยละประชาชนมี
ความพึงพอใจและมี
ความรูดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น
2.จำนวนโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

3.การเฝาระวังปอง
ปรามยาเสพติด

3.จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

20%

4.การสวัสดิการ
4.จำนวนผูสูงอายุ เด็ก
ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ คนพิการ
และ
และผูดอ ยโอกาส
ผูดอยโอกาสไดรับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

20%

5.การสงเสริมชุมชน
5.จำนวนประชาชนเขา
เขมแข็ง สรางอาชีพ รวมกลุมอาชีพเพิ่มขึ้น
ชุมชนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

20%

1.โครงการสงเสริมการ
จัดเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
พิการ , เอดส
2.โครงการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคน
พิการ
3.
โครงการหวงใย
ผูสูงอายุ ใสใจคนพิการ
ผูดอยโอกาสและคนไรที่
พึ่ง
4.โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
5. โครงการเสริมสราง
พัฒนาศักยภาพ
เครือขายในการ
คุมครองเด็กและสตรี
6.โครงการสงเสริม
ศักยภาพกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
7.โครงการสงเสริม
ศักยภาพกองทุนแมของ
แผนดิน
8.โครงการสงเสริม
ศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
แกงเลิงจาน
9.โครงการสงเสริม
อาชีพใหแกผดู อยโอกาส

1.การใหบริการดาน
สาธารณสุขแก
ประชาชน

20%

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

กองสวัสดิ
การสังคม

สำนักงาน
ปลัด

และ
กอง
สาธารณสุข

ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
รจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

10.โครงการรณรงคให
ความรูสิทธิประโยชน
กับคนพิการและ
ครอบครัว
11.โครงการใหความรู
และปองกันการติดเชื้อ
เอช ไอ วี ในตำบล
12.จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ประจำหมูบา น
อบรมทักษะการกีฬา
ตานยาเสพติด
13.จัดการแขงขันกีฬา
ภายในตำบล
14.สงเสริมกิจกรรม
สภาเยาวชนตำบลแกง
เลิงจาน
15.โครงการสงเสริม
ศักยภาพภาวะผูนำสตรี
ในชุมชน
16.โครงการมหาดไทย
หวงใยใสใจผูสูงอายุ
ตำบลแกงเลิงจาน

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโ
ยงกับ
ยุทธศา
สตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
64

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

17.โครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามภูมปิ ญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน
ตำบลแกงเลิงจาน
18. โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
19.โครงการสงเสริม
สุขภาพคนพิการ
20.โครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาชุมชนตำบล
แกงเลิงจาน
21.โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตัง้ ครรภไมพรอมใน
วัยรุน
22.โครงการคนคาคลัง
ปญญาผูสูงอายุ
23.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ
24.โครงการฝกอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยเอดส
25. โครงการซอมแซม
บานผูยากไร

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

26.โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑทางการแพทย
ชวยเหลือผูพิการ
27.โครงการฝกอบรม
และจัดเก็บขอมูลจปฐ.
28..โครงการจัดซื้อ
เครื่องบันทึกขอมูลเพื่อ
จัดเก็บ จปฐ
.29.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมบานผู
พิการ
30.โครงการสงเคราะห
ผูยากไรและผูพกิ าร
31.โครงการพัฒนา
ศาลาอนามัยบานหนอง
ใหญ
32.จัดซื้อน้ำยาเคมี
น้ำมันพนยุง
ทรายอะเบทในการ
ปราบยุงลาย
33.จัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน (สวิสชฟอก)
34.จัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณปองกันสำหรับ
ผูฉีดยาพนยุง

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

35.โครงการอบรม
ผูดูแลเครื่องพนหมอก
ควัน
36.โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก
37.จัดซื้อเครื่องพนฝอย
ละเอียด
38.โครงการกำจัด
ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอภายในชุมชน
39.โครงการรณรงค
สิ่งแวดลอมคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน
40.โครงการคุมครอง
ผูบริโภค
41.โครงการรณรงค
และปองกันตรวจโรค
เรื้อรังในชุมชน
42.โครงการขยะยิ้ม
43.โครงการ
คาตอบแทนผูเก็บขยะ
44.โครงการคาเก็บขยะ
มูลฝอย
45.จัดซื้อเกลือ
ไอโอดีน/ชุดไอคิด(ตรวจ
ความเขมขนไอโอดีน)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

46.จัดซื้อยาสามัญ
ประจำบาน
47.โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
48.
โครงการดาน
ครอบครัว (ตั้งครรภ
กอนวัยอันควร)
49.โครงการรวมมือ
รวมใจพัฒนาตำบลนา
อยู
50. โครงการอบรมให
ความรูเรื่องกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
แกผูประกอบการ
51.โครงการ
คาตอบแทนหมอชุมชน
52.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ตำบล
แกงเลิงจาน
53.โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการปองกันยา
เสพติด
54.โครงการชุมชนออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

55.โครงการแกงเลิง
จาน ตานภัยโรคพยาธิ
ใบไมตบั
56.สงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม
(ทนุบำรุง
พระพุทธศาสนา)
57.จัดตั้ง
ศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในตำบล
58.โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตชุมชนตำบล
แกงเลิงจาน
59.โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน
60.จัดซื้อรถยนต(กูชีพ
กูภัยและเวชภัณฑ
ทางการแพทย)
61.จัดซื้อรถยนตตรวจ
งานปองกันและขนสง
กำลัง อปพร.
62.จัดซื้อรถยนตกูภยั
(รถตัดถาง)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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63.จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตงกายพนักงานกูชีพ
64.จัดซื้อเรือกูชีพ/เรือ
ทองแบนพรอมอุปกรณ
กูชีพทางน้ำ
65.โครงการการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย
66.โครงการอบรม
ใบขับขี่
67.โครงการอบรมและ
จัดตั้งอปพร.
68.โครงการรณรงค
สงเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอรเซ็นต
69.โครงการ
อาสาสมัครเตือนภัยและ
รายงาน
สาธารณภัยขั้นตน
70.โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรูกองทุนแม
ของแผนดิน
71.โครงการหมูบาน
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอยางยั่งยืน
72. โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนัก

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่
3
สงเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการ
การศึกษา
เพื่อ
ยกระดับ
การเปน
ศูนยกลาง
บริการทาง
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ของภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ

ยุทธศาสตรที่ 1
การจัดการศึกษา
และสรางสังคมแหง
การเรียนรูใน
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม การ
กีฬาและ
นันทนาการ การ
เรียนรูคคู ณ
ุ ธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

1.เพื่อให
ประชาชนมี
โอกาสไดรับ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึง
2.เพื่อสงเสริม
การกีฬาและ
นันทนาการ
3.เพื่อธำรงรักษา
ไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

จำนวน
ประชาชนมีสวน
รวมในการจัด
กิจกรรมที่เปน
การสงเสริมดาน
การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ
วัฒน
ธรรมประเพณี
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
61

62

63
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

1.การพัฒนาการจัดการ
ดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความพรอม
ศพด. รวมทั้งสงเสริม
กีฬานักเรียนใน
สถานศึกษา
2.สงเสริมและสนับสนุน
ใหมี วัสดุ อุปกรณ ที่ใช
สำหรับการศึกษา
ทางดานวิชาการ
3.สงเสริม
อนุรักษ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4.สงเสริมกีฬาเยาวชน
และประชาชน
5.การพัฒนาความรูเพื่อ
สงเสริมชุมชนให
เขมแข็ง

1.รอยละของมาตรฐาน
ศพด. เพิ่มขึ้นและ
รอยละของนักเรียนที่
รวมที่รวมกิจกรรมกีฬา
แตละปเพิ่มขึ้น
2.จำนวนวัสดุอุปกรณ
ที่ใชสำหรับการจัด
การศึกษาทางดาน
วิชาการเพิ่มขึ้น
3.จำนวนกิจกรรมที่เปน
การสงเสริม อนุรักษ
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
4.จำนวนเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
5.จำนวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

20%

1.สนับสนุนสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนศูนยการเรียน
ชุมชนและสถานศึกษา
2.สงเสริมการแขงขัน
กีฬาศพด.
3.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทอดเทียน
เขาพรรษา
4.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก
5.สงเสริมสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอนและ
เครื่องแบบนักเรียนใน
ตำบล
6สงเสริมอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
7.โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
8.โครงการอุดหนุน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด

20%

20%

20%
20%

บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน/บวชชีพราหมณ
9.โครงการ ลด ละ เลิก
อบายมุข (ปาย)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

10.โครงการสอน
ภาษาตางประเทศ
11.โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน / ศพด. และ
สพฐ.
12.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนในตำบล
13.โครงการอุปสมบท
หมูเฉลิมพระเกียรติ
14.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผูดูแลเด็ก
และผูดแู ลเด็ก
15.โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน(ราย
หัว)สำหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
16.โครงการวันสำคัญ
17.โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนภายนอก
อาคารศูนยศพด.

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด

64

18.โครงการรักฟนสวย
19.โครงการบัณฑิต
นอย
20.ปรับปรุงดานขาง
อาคารศพด.เปนสนาม
เด็กเลน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

21.โครงการจัดหา
ครุภัณฑตา งๆเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
ปฐมวัย
22.จางเหมาบริการ
แมบานประจำศูนย
ศพด.
23.โครงการ
ประชาสัมพันธการแกไข
ปญหายาเสพติด
24.โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศีลจา
ริณภี าคฤดูรอนเฉลิม
พระเกียรติ
25.โครงการเสริมสราง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลแกงเลิงจาน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

26.โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดมหาสารคาม
27.โครงการปฏิบัติ
ธรรมในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
28.โครงการสงเสริม
สนับสนุนหลักสูตร
นานาชาติในโรงเรียน
29.โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพใหชุมชน
30.จัดใหมีชั้นวาง
หนังสือพิมพและ
อุปกรณหนังสือพิมพ
ประจำหมูบา น
31.จัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตำบล
32.ปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
33.กอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด

64

34.กอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
35.โครงการวันพอ
แหงชาติ

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

36.โครงการ
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
เพื่อเขาสูประชาคม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
37.โครงการประดับธง
ชาติและธงสัญลักษณ
38.โครงการจัดซื้อรถ
รับสงนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
39.โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
40.โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญซำฮะ
41.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
42.โครงการฝกอบรม
ลูกเสือชาวบาน
43.โครงการสงเสริม

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด
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การเดินและการใช
จักรยานใน
ชีวิตประจำวัน
44. โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญผะเหวด
(บุญมหาชาติ)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

45.โครงการประกวด
สรภัญญะ
46.โครงการสืบทอด
ประเพณีสงกรานต
47.โครงการประเพณี
ลอยกระทง
48.โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตตางๆ แก
ผูประกอบการ
49.โครงการอบรมนัก
ประชาสัมพันธประจำ
หมูบาน
50.โครงการเปดโลก
อาเซียนเรียนรูภาษา
พัฒนาบุคลากร
51.ปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
52.กอสรางเสาธง
พรอมฐานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกลางเมน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนัก
งานปลัด

64

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

64

ใหญหัวชาง
53.สรางสนามเด็กเลน
เพื่อเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกลางเมน
ใหญหัวชาง

54.โครงการประชุม
แนะแนวผูปกครองและ
เด็กกอนวัยเรียนเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
55.จางเหมาผูดูแลเด็ก
ประจำศพด.
56.โครงการกอสราง
หองน้ำศพด.
57.ปรับปรุงตอเติม
อาคารสำนักงานศพด.
58.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรและปริ้น
เตอรศพด.
59.จัดซื้อโตะ
รับประทานอาหารศพด.
60.โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของครูผูดูแล
เด็กและบุคลากร

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

ทางการศึกษา
61.จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
ศพด.
62.ติดตั้งกลองวงจรปด
ศพด.
63.จัดซื้อโตะทำงาน
พรอมเกาอครู ศพด.
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
ที่
2
สงเสริม
การคา การ
ลงทุนและ
การ
ทองเที่ยว
เชิง
สรางสรรค
และ
วัฒนธรรม
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
โครงสรางการผลิต
และสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในทองถิ่น

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
พัฒนา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

จำนวน
ประชาชนที่รวม
กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

61

62

63

64

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

1.มีการจัดการขยะมูล 1.จำนวนโครงการ/
ฝอย สิ่งปฏิกูลและความ กิจกรรมที่เปนการ
สะอาดของชุมชน
สงเสริมความสะอาด
ชุมชนเพิ่มขึ้น

20%

20%

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
และกอง
สงเสริม
การเกษตร

สำนัก
งานปลัด

2.มีการพัฒนาบำบัด
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.รณรงค
ประชาสัมพันธเพือ่ สราง
จิตสำนึกใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯ
3.ปลอยพันธุสัตวน้ำ
เฉลิมพระเกียรติฯ
4.โครงการอบรมปลูก
จิตสำนึกดาน
สิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการในตำบล
5.โครงการหมูบาน
ตัวอยางปลอดขยะ
6.จัดซื้อถังรองรับขยะ
ในชุมชนและถนน
สาธารณะ

2. จำนวนประชาชนที่
เขารวมโครงการ/
กิจกรรมที่เปนการ
พัฒนาบำบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น

7.โครงการคลองสวยน้ำ
ใส

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
-

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาและ
การพัฒนาดาน
เสริมสราง
การเมืองและ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
องคกร

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

1.เพื่อให

ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
2.เพื่อใหการ
บริหารงานของ
อบต.แกงเลิงจาน
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

1.การใหบริการ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
2.การ
บริหารงานของ
อบต.แกงเลิงจาน
มีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

61

62

63

64

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1.พัฒนาและปรับปรุง

1.จำนวนครุภัณฑวัสดุ
อาคาร
สถานที่ อุปกรณ
ที่ทันสมัย
ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เพิม่ ขึ้น
เครื่องมือ
เครื่องใช
สำนักงานใหทันสมัย
2.สงเสริมใหบุคลากร
2.รอยละของบุคลากรที่
ไดรบั การพัฒนาและ
ผานการอบรม สัมมนา
อบรมใหมีความรูเพิ่มขึ้น ในการเพิ่มขีด
ความสามารถตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
3.บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

3.รอยละการนำหลัก
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาใชในการบริหาร
ราชการ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

20%

1.โครงการ Bike for
Dad ปนเพื่อพอ
2.โครงการอบรมดาน
การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสวนตำบล
ลูกจางและพนักงานจาง
อบต. แกงเลิงจาน
3.จัดกิจกรรมวันแม
Bike for Mom ปนเพื่อ
แม
4.โครงการปกปอง
สถาบันสำคัญของชาติ
เพื่อสรางสมานฉันท
5.โครงการวันทองถิ่น
ไทย
6.คาใชจายในโครงการ
รับเสด็จ
7. จัดอบรมความรูดา น

สำนักงาน
ปลัด/
กองคลัง

ทุกสวน
ราชการ
ของ อบต.
แกงเลิง
จาน

20%

20%

กฎหมายและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
8.โครงการบริหารการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนา

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

9.คาใชจายสำหรับการ สำนักปลัด /
เลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
กองคลัง
และสมาชิกสภาทองถิ่น
10.โครงการอบรม
ปรองดองสมานฉันท
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนำ
ชุมชน
11.โครงการพัฒนาผู
นำสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
12.จัดหาครุภัณฑวัสดุ
สำนักงานและซอมแซม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตำบลและ
กิจการสภา
13.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงบริเวณอบต.
และสำนักงาน

สำนัก
งานปลัด

14.โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพคณะ
ผูบริหาร สมาชิก อบต
พนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติงานเพือ่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางยั่งยืน
พัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่น

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

15.โครงการจัดหา
สำนักปลัด /
บุคลากรปฏิบัตหิ นาที่ใน
กองคลัง
องคกร
16.โครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูล
สารสนเทศ
17.จัดอบรมใหความรู
สมาชิกอบต.
18.โครงการกิจกรรม
5 ส.
19.โครงการจัดซื้อ
เต็นท
20.โครงการจัดซื้อโตะ/
เกาอี้
21.จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
22.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
ปริ้นเตอร

สำนัก
งานปลัด

23.จัดทำปาย
ประชาสัมพันธ/หนังสือ
ประชาสัมพันธตำบล
แกงเลิงจาน
24.จัดซื้อโตะพับ
อเนกประสงค
25.จัดซื้อโตะ-เกาอี้หอง
ประชุมสภา

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

26.จัดซื้อโพเดียม – สำนักปลัด /
แทนบรรยาย
กองคลัง
27.จัดซื้อโตะรับแขก
(โซฟา)
28.จัดซื้อเกาอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง
29.จัดซื้อเครื่องระบบ
เสียงตามสายพรอม
ติดตั้งรถสำนักงาน
อบต. (CA-160 : 120
W max)
30.จัดซื้อชุดลำโพง
สนามกลางแจง
31.จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
32.จัดทำวอลเปเปอร
ติดผนังหองประชุม
33.จัดทำบิ้วอิน

สำนัก
งานปลัด

สำนักงานหลังใหม
34.จัดซื้อผามาน
35.โครงการฝกอบรม
เยาวชนรุนใหมรว มใจ
ตานภัยยาเสพติด
36.โครงการบริหาร
ระบบการแพทยฉกุ เฉิน
เบื้องตน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

37.ติดตั้งระบบตูสาขา
โทรศัพทภายในองคกร
38.ปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
39.ปรับปรุงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
40.ปรับปรุงเวปไซต
อบต.
41.ปรับปรุงระบบภาพ
และระบบเสียงของหอง
ประชุมอบต.
42.โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
43.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

สำนักปลัด /
กองคลัง

สำนัก
งานปลัด
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44.โครงการอบรม
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง
พนักงาน/
ลูกจาง อบต.
45.โครงการ
ประชาสัมพันธการ
จัดเก็บรายได

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน
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46.โครงการเพิ่ม
สำนักปลัด /
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
กองคลัง
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
47.โครงการจัดตั้งหรือ
ปรับปรุงศูนยการจัดซื้อ
จัดจางระดับอำเภอฯ
48.โครงการฝกอบรม
จริยธรรมคุณธรรม
พนักงาน ,ส.อบต.
49.คาใชจายใหไดมาซึ่ง
บริการ
50.คาใชจายในการ
รับรอง
51.ซื้อรถกระเชาไฟฟา
52.โครงการพัฒนาสาร
บรรณอิเล็กทรอนิก
องคกรปกครองสวน

สำนัก
งานปลัด

ทองถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม
53.โครงการอบรม
บันทึกขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ของ อปท.

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน
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54.โครงการ อบต.พบ สำนักปลัด /
ประชาชน(รวมกับ
กองคลัง
อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่)
55.โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล
56.โครงการอบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน
และประชาคมหมูบา น
(จัดเวทีประชาคม)
57.โครงการจัดทำแผน
ชุมชนเชิงบูรณาการ
58.จัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา
59.ฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร)
และอบรมการใช วิทยุ
สื่อสาร/
60.สนับสนุนรณรงค
และปองกันจุดตรวจ
ในชวงเทศกาล
61.โครงการสงเสริม
การ
มีสวนรวมของชุมชนใน
การปองกันยาเสพติด
62.โครงการตั้งดาน
ตรวจและเฝาระวัง
ปองกันยาเสพติด
63.โครงการ

สำนัก
งานปลัด

ประชาธิปไตยและการมี
สวนรวม

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

64.โครงการอบรมให
สำนักปลัด /
ความรูเรื่อง ประชาคม กองคลัง
เศรษฐกิจอาเซียน
65.โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกูชีพ
(อบรมพนักงานขั้นสูง)
66.โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
67.โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.
68.โครงการอบรมการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่
69.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณปองกันงานกูชพี
70. โครงการคาใชจาย
สำหรับผูปฏิบัตหิ นาที่
อันเปนสาธารณ
ประโยชนกบั อบต.แกง
เลิงจาน
71.โครงการรณรงครบั
บริจาคโลหิตและการ

สำนัก
งานปลัด

ชวยเหลือกิจกรรม
กาชาด
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน
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72.โครงการอุดหนุน
สำนักปลัด /
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
กองคลัง
ติด
73.โครงการอุดหนุนรับ
บริจาคโลหิต
74.โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม
75. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
H.I.V
76.โครงการอุดหนุน
ประเพณีบุญเบิกฟา
กาชาดประจำป
77.โครงการอุดหนุน
สำนักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม
78.โครงการอุดหนุน
ประสานงาน
ประสิทธิภาพจัดซื้อจัด
จางระดับอำเภอ
79.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนในตำบล

สำนัก
งานปลัด

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรอบต.
แกงเลิงจาน

เปาประสงคตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
61

62

63

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

64

80.โครงการ “หนึ่งใจ... สำนักปลัด /
ใหประชาชน”
ของ กองคลัง
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ
โครงการอำเภอรวมมือ
รวมใจหวงใยลูกหลาน
81.โครงการฝกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบาน
82.โครงการ 1 อำเภอ
1 คายพลังแผนดินเพื่อ
เยาวชนของชาติ
83.รณรงคและปองกัน
ชวยเหลือผูประสบภัย
จากธรรมชาติ (กรณี
เรงดวน)
84.จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
ขนาดใหญ
(พรอม
อุปกรณดับเพลิง)
85.จัดซื้อรถตักหนาขุด
หลัง
86.จัดซื้อเครื่องพอก
อากาศ
87.จัดซื้อเครื่องตัด
หญา
88.โครงการสงเสริม
และสรางจิตสำนึกการ
ปองกันการทุจริตใน
องคกร
89.โครงการจัดอบรม

สำนัก
งานปลัด

ความรูดานกฎหมาย
และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
90.โครงการปองกัน
การทุจริตและการมีสวน
รวมของประชาชน
อบต. แกงเลิงจาน
91. โครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูล
สารสนเทศ

ที่

แผนงาน

หมวด

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภท
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
2561 พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ครุภัณฑกอสราง
เพื่อใชปฏิบัติงาน รถตักหนาขุดหลัง
3,300,000 3,300,000
กอสราง ปรับปรุง ชนิดขับเคลื่อน 4
ซอมแซมงานโครง ลอ(ตามบัญชีครุ
สรางพื้นฐานในเขต ภัณฑ) จํานวน 1
รับผิดชอบ
คัน

หนวยงานที่
พ.ศ.2564
รับผิดชอบ
3,300,000 กองชาง

1 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

2 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชเก็บเอกสาร

ตูเหล็กแบบ 2
บาน จํานวน 2
หลัง

-

-

11,000

11,000

11,000

กองชาง

3

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใชปฏิบัติงาน
กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมงานโครง
สรางพื้นฐานในเขต
รับผิดชอบ

รถบรรทุก 6 ลอ
(ชนิดเททาย)
เครื่องยนตดีเซล
210 แรงมา

-

-

2,600,000

2,600,000

2,600,000

กองชาง

4 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอม
พิวเตอร

24,990

24,990

24,990

กองชาง

เพื่อใชปริ้นงาน
ในสํานักงาน

เครื่องพิ่มพอิงคเจท
มัลติฟงกชัน รองรับ
การพิมพ ขนาด
กระดาษ A3ฯลฯ

24,990
-

ที่

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภท
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
2561 พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เพื่อซื้อเครื่องสกัด
ครุภัณฑกอสราง
1 เครื่อง
25,900.00 25,900.00
ผิวคอนกรีต ขนาด
1,500 วัตต

แผนงาน

หมวด

5

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

6

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อซื้อเครื่องตัดผิว
คอนกรีต(ไมรวม
เครื่องยนต)

1 เครื่อง

-

-

13,900.00 13,900.00

13,900.00

กองชาง

7

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อซื้อเครื่องยนต
ของเครื่องตัด
คอนกรีต ขนาด
270 แรงมา

1 เครื่อง

-

-

11,390.00 11,390.00

11,390.00

กองชาง

8

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อซื้อเครื่องปนไฟ
เครื่องยนตเบนซิน
ขนาด 5 กิโลวัตต

1 เครื่อง

-

-

22,900.00 22,900.00

22,900.00

กองชาง

หนวยงานที่
พ.ศ.2564
รับผิดชอบ
25,900.00 กองชาง

0

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ป 2562

ป 2561
ยุทธศาสตร

ป 2563

แบบผ.01

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
82
33,850,000
รวม
82
33,850,000
2.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
34
4,510,000
2.1 แผนงานการเกษตร
34
4,510,000
รวม
3.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
32
5,465,000
3.1 แผนงานสาธารณสุข
26
1,820,000
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
23
4,180,000
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
81
11,465,000
รวม
4.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
37
4,977,000
4.1 แผนงานการศึกษา
37
4,977,000
รวม
5.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6
580,000
5.1 แผนงานการเกษตร
6
580,000
รวม
6.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
4
220,000
6.1 แผนงานบริหารงานคลัง
62
14,155,000
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6
14,550,000
6.3 แผนงานงบกลาง
72
28,925,000
รวม
312
68,964,000
รวมทั้งสิ้น

163
163

43,139,500
43,139,500

163
163

43,139,500
43,139,500

722
722

198,039,000
198,039,000

45
45

40,030,000
40,030,000
1,120,000
6,030,000
6,030,000

45
45

6,030,000
6,030,000

45
45

6,030,000
6,030,000

217
217

28,700,000
28,700,000

5,105,000
2,220,000
7,635,000
14,960,000

30
40
29
99

5,105,000
2,328,000
4,415,000
11,848,000

31
40
32
103

8,015,000
2,428,000
6,335,000
16,778,000

31
40
32
103

8,015,000
2,428,000
6,335,000
16,778,000

160
176
89
316

31,705,000
11,224,000
20,045,000
62,974,000

55
55

5,897,000
5,897,000

55
55

6,392,000
6,392,000

55
55

6,392,000
6,392,000

55
55

6,392,000
6,392,000

257
257

30,050,000
30,050,000

9
9

910,000
910,000

9
9

910,000
910,000

9
9

910,000
910,000

9
9

910,000
910,000

42
42

4,220,000
4,220,000

220,000
10,576,000
17,150,000
27,946,000
441 69,506,000

4
62
6
72
440

220,000
9,776,000
18,550,000
28,546,000
71,696,000

4
65
6
75
450

220,000
13,276,000
20,550,000
34,046,000
82,696,000

4
65
6
75
450

220,000
13,276,000
20,550,000
34,046,000
82,696,000

12
321
24
357

880,000
61,059,000
70,800,000

154
154

37,880,000
37,880,000

160
160

48
48

6,100,000
6,100,000

36
30
32
98

4
67
6
77

132,739,000

2020 456,722,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ป 2562

ป 2561
ยุทธศาสตร

ป 2563

แบบผ.01

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

#REF!

