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๑ 

 

                                               บทน ำ 
               ----------------------   

 

๑ ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 
๒.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
  (๑)  เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(๒)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 

  (๓)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพ่ือวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

๓. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำส่ีปี 
ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

อบจ.  
 
ภายใน 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด               
เพื่อ จัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  
 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
       (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
       (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

อบต./เทศบาล  
และเมืองพัทยา 

 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2559 
 

 
อบจ. 

 
ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
4. จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ส าหรับประสาน
โครงการพัฒนา อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ
อ าเภอ 
 
      ส าหรับเมืองพัทยา ให้จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัด 

อบต./เทศบาล 
 
 
 

ภายใน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
 
 

เมืองพัทยา ภายใน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

5. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการ เพื่อการประสาน
แผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับ
จังหวัดตามแบบที่ก าหนด 
 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายใน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

6. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 5 และ
น าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. 
ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง 
 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  
ระดับจังหวัด 

ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

7. จัดส่งบัญชี โครงการพัฒนาที่ เกินศักยภาพให้คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.) 
 

อบจ. ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 
๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำส่ีปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑.๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา 
ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่นโดย  
เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละด้าน มีดังนี้ 

  ๑.ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   ๑.๑ การสัญจรบางแห่งยังไม่ได้รับความสะดวกสบาย เช่น เป็นหลุม เป็นบ่อ  ถนน
เข้าไร่นายังไม่ทั่วถึง  การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ  ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะไม่เพียงพอ ระบบประปา
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอ แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ  น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
  ๒.ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   2.1 เด็กนักเรียนยากจน  เด็กด้อยโอกาส  ครอบไม่อบอุ่น 
   2.2 งบประมาณในการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอ 
   2.3 ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แนวทางการศึกษาที่เหมาะสม ถูกต้อง
ให้แก่เยาวชน เพ่ือการพัฒนาตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   2.4 ปัญหาเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม  
   2.5 ขาดการสืบทอดภูมิปัญหาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและการละเล่นพ้ืนบ้าน  
    
  ๓.ปัญหาด้านการกีฬา และนันทนาการ 
   3.1  วสัดุเครื่องเล่น และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาไม่เพียงพอ 
   3.2  สวนสุขภาพ แหล่งพักผ่อนและออกก าลังกายในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ  
   3.3  ขาดการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ 
  ๔.ปัญหำด้ำนกำรเกษตร แหล่งน้ ำและเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
   4.2 ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
   4.3 ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสม 
   4.4 ปัญหาโรคระบาดในสัตว์และพืช 
   4.5 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตให้ได้มาตรฐาน และตรง
ความต้องการของตลาด 
   ๔.6 ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอตลอดปี  และขาด
การพัฒนาแหล่งน้ าให้เข้าถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร  
   4.7ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  ประชาชนต้องซื้อน้ าจากแหล่งผลิตน้ าดื่ม
เอกชน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
   4.8 ปัจจัยต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์   อาหารสัตว์ ค่าแรงงาน  เป็น
ต้น 
   4.9 ขาดพ่อพันธ์ แม่พันธ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ  
   4.10  กลุ่มทอผ้า เลี้ยงไหม ต้องซื้อเส้นไหมจากเอกชน เนื่องจากในพ้ืนที่แหล่งผลิต
ไม่เพียงพอ  และมีราคาสูง 
   4.11 ปัญหาจากภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง  
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  ๕. ปัญหาด้านสังคม   
   5.1 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ  มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน งบประมาณไม่เพียงพอ 
   5.2 การข้ึนทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ประสงค์เปิดเผย
ข้อมูล 
   5.3 ปัญหาครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากจน ครอบครัวแตกแยก  
   5.4 ปัญหาแรงงานท างานต่างถิ่นจ านวนมาก 
   5.5 ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และท้องก่อนวัยอันควร 
   5.6 ปัญหาชุมชน ขาดจิตส านึกในการการมีส่วนร่วม  
   5.7  ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นและผู้เมาสุรา 
  ๖.ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   6.1 ประชากรในพ้ืนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้น  จากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัย  และความเครียด เช่น โรคเส้นเลือดในหัวใจตีบ โรคความดัน  โรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  โรคผู้ป่วยติดเตียง 
   6.2 พ้ืนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี 
   6.3 ประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมี ในการเกษตร 
   6.4 ประชาชนบางส่วนมีค่านิยมในการ การสูบบุหรี่  และดื่มสุราต่อเนื่อง 
   6.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่าง
เหมาะสม 
   6.6 ปัญหาการจัดการขยะในชุมชนไม่เหมาะสม 
   6.7 ปัญหาเด็กมีพัฒนาการช้า  ต่ ากว่าเกณฑ์ 
   6.8 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   6.9 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และต้องการให้มีการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก 
   6.10 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มแม่วัยใส 
  ๗. ปัญหาความม่ันคง ปลอดภัย  และการให้บริการของ อบต.ปราสาททอง 
   7.1 ปัญหาภัยแล้ง /วาตภัย/อัคคีภัย 
   7.2 ปัญหาการจับกลุ่มของวัยรุ่น ในถนนสาธารณะ ในยามวิกาล 
   7.3 ปัญหาการเสพ การค้า สิ่งเสพติด 
   7.4 ปัญหาการใช้รถใช้ถนนผิดกฎจราจร 
   7.5 จุดบริการสุขาภิบาล ห้องน้ าสาธารณะในอบต. ไม่เพียงพอ 
   7.6 พ้ืนที่ให้บริการประชาชนคับแคบ  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  ไม่มีจุดพักผ่อน
และน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชน 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลปราสาททอง 
ท ำเลที่ตั้งต ำบล ต ำบลปรำสำททอง อยู่ห่ำงจำก อ ำเภอเขวำสินรินทร์ ประมำณ ๗ กิโลเมตร เป็น ๑ใน 

๕ ต ำบลในเขตอ ำเภอเขวำสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ เส้นทำงคมนำคมเป็นถนนลำดยำง  เชื่อมระหว่ำงต ำบลมีอำณำเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง คือ  

  ทิศเหนือ จรด ต ำบลตำกูก   อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
  ทิศตะวันออก จรด ต ำบลช่ำงปี่,ต ำบลแตล  อ ำเภอศีขรภูมิ 
  ทิศใต้      จรด ต ำบลเมืองที                    อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
  ทิศตะวันตก จรด ต ำบลเมืองที                   อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
    จรด  ต ำบลเขวำสินรินทร์  อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
    จรด   ต ำบลบ้ำนแร่                    อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
 - เนื้อท่ี  ประมำณ   ๑๗,๖๐๗.๕๐ไร่       จ ำนวน   ๒๘.๑๗ ตำรำงกิโลเมตร 

 
   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 - ภูมิประเทศ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม แต่มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มดอนลำด  
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 อยู่ในแถบมรสุมเขตร้อนชื้น  ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ าฝนจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ลมมรสุมเป็นส าคัญ 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
        -ลักษณะดินของอ ำเภอเขวำสินรินทร์ เป็นดินร่วนปนทรำย มีบำงพ้ืนที่จะเป็นดินเหนียวปนทรำย  
จึงอุ้มน้ ำได้น้อย 
 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
 -แหล่งน้ าส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ หนอง,สระ,ห้วย  
 
 
๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
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 -ป่าชุมชน (ป่าหนองเยีย) หมู่ที่ ๔  เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง มีเขตปกครองรวม ๑๓ หมู่บ้ำน ดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ บ้ำนฉันเพล ผู้ปกครอง นำยสมชำย  จำรัตน์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๒ บ้ำนฉันเพล ผู้ปกครอง นำยบุญเยื้อน  จำรัตน์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๓ บ้ำนพะเนำ ผู้ปกครอง นำยพิรุณ   เหมือนใจ       ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๔ บ้ำนระงอล ผู้ปกครอง นำยจ ำลอง    มูลศำสตร์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองไทร   ผู้ปกครอง นำงพิกิตติมำ  มุมทอง       ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๖ บ้ำนสำมโค ผู้ปกครอง   นำยชำตรี  วงค์รัมย์   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๗ บ้ำนตำปุด        ผู้ปกครอง    นำยวัฒนำ  บูรณ์เจริญ       ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๘ บ้ำนแสรออ ผู้ปกครอง   นำยประสิทธิ์ สมสุระ        ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๙ บ้ำนใหม่    ผู้ปกครอง  นำยประมุข  รังสรรเมธำกุล   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๑๐  บ้ำนระไซร์ ผู้ปกครอง    นำยสันติ  ยืนยำว         ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนตำสอน    ผู้ปกครอง   นำงมันทณี จำรัตน์             ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนโพธิ์น้อย   ผู้ปกครอง    นำยพุฒิพงษ์   บูรณ์เจริญ     ก ำนัน 

   หมู่ที่ ๑๓  บ้ำนหนองโพธิ์  ผู้ปกครอง   นำนกิตติศักดิ์ ฐิติดิษยำพันธ์    ผู้ใหญ่บ้ำน 
๒.๒  การเลือกตั้ง 
   การแบ่งเขตการเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น ๑๓ เขต ตามจ านวนหมู่บ้าน  ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ครบวาระ 4 ปี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) มีจ านวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนทั้งหมด จ านวน ๔,๘๓๕ คน  มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจ านวน ๓,๖๓๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗๕.๐๘  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ประกอบด้วย 
 ๑.นายค ารณ  พูนชัย      ต าแหน่งนายกองค์การส่วนต าบลปราสาททอง  
 ๒.นายวิสุทธิ์  สมานทอง    ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 ๓.นายส าริทธิ์  ชาวสวน     ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 ๔.นางสาวจิรภา  กูลรัตน์    ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นต าบลปราสาททอง จ านวน ๒๖ ท่านประกอบด้วย 
๑.นายโชติวิทย์  รอบรู้เจน    ต าแหน่งประธานสภาอบต.      (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) 
๒.นายธวัธ  พันธ์ศรี     ต าแหน่งรองประธานสภาอบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐) 
๓.นายวิระวงษ์  ดมหอม     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 1 
๔.นายชัยชนะ  จารัตน ์     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕.นายบุญเชิด  จารัตน์     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖.นายเมียส  พอกพูน     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๗.นายชาตรี  จารัตน ์     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๓  
๘.นายปราโมทย์  พ่อค้า     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙.นายบรรทม  พันธ์ศรี     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๐.นายจ าลอง  พอกพูน     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๔ 
๑๑.นางสาวคณิศร ปัญญาคิด  ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๒.นายบุญลิม  ทองศรี     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๖ 
๑๓.นายเฉลิมชาติ  บูรณ์เจริง  ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๔.นายบุญเนียร  พันธ์ศรี     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที ่๗ 
๑๕.นายสุพรรณ   พันธ์ศรี     ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๗  

    (หมดวาระเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๙) 

๑๖.นายบุญช่วย  สมานรักษ์        ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๗.นายบุญนาค  สมัครสมาน      ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๘.นางสาวกญัญาณี  สมานรักษ์  ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๙.นางศศิพร  ระวังชื่อ         ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๙ 
๒๐.นางรัชติยา  ยืนยาว       ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑.นายสันติ  งามเลิศ        ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒.นางเพ็ญศรี  สมสง่า         ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓.นายพงษ์ทร  พริ้งเพราะ    ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๔. นายวุธฒชิาติ  หมายมั่น   ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๑๒ 
๒๕. นายกอก  พริ้งเพราะ       ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๒๖. นายเสริม  นุตโร           ต าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 

 
 
   
 
 
 
 



๙ 

 

 3. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลจ านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากร ต าบลปราสาททอง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีดังนี ้
      

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

บ้านฉันเพล 
บ้านฉันเพล 
บ้านพะเนา 
บ้านระงอล 
บ้านหนองไทร 
บ้านสามโค 
บ้านตาปุด 
บ้านแสรออ 
บ้านใหม่ 
บ้านระไซร์ 
บ้านตาสอน 
บ้านโพธิ์น้อย 
บ้านหนองโพธิ์ 

276 
182 
213 
106 
93 

136 
147 
223 
56 

146 
50 
65 
41 

485 
352 
๔28 
๒๓3 
๑๕1 
๒๓5 
๒58 
๓59 
๑๑๗ 
๓04 
๑๐6 
๑30 
68 

548 
382 
๔๐2 
๒15 
๑๗3 
๒๕3 
๒30 
๓72 
๑๔4 
๓24 
๑๑7 
๑29 
๘0 

1033 
734 
830 
448 
324 
488 
488 
731 
261 
628 
223 
259 
148 

รวม 1734  
ครัวเรือน 

๓,๒๒6 คน ๓,๓69  คน 6595 คน 

ข้อมูลจำกส ำนักงำนทะเบียน อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
      ๓.๒  ช่วงอายุ และจ านวนประชากร 
    

ช่วงอายุ    ชาย(คน)   หญิง(คน)   รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปี  - 17 ป ี 766 724 1,490 
18 ปี -  60 ป ี 1,996 2058 4,054 
61 ปี ขึ้นไป 462 589 1,051 

รวม 3,224 3,371 6,595 
 
 4. สภาพทางสังคม  
 ๔.๑  การศึกษามีสถานศึกษา ๕ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
     ๑ .โรงเรียนบ้านแสรออ (ขยายโอกาสมัธยมต้น) จ านวน 1 แห่ง 
     ๒. โรงเรียนบ้านฉันเพล   
     ๓. โรงเรียนบ้านพะเนา 
     ๔. โรงเรียนบ้านบุญโลก 
     ๕. โรงเรียนบ้านสามโค 
     ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด หมู่ที่ 7 
     ๗  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล หมู่ที่ 1   



๑๐ 

 

     ๔.๒  สาธารณสุขมีสถานพยาบาล 2 แห่ง 
   ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททอง  
      ๒.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
     ๔.๓  อาชญากรรม   (ใช้แหล่งข้อมูลจากสภ.ตากูก) 
     ๔.๔  ยาเสพติด  (ใช้แหล่งข้อมูลจากสภ.ตากูก)  
     ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์   ได้แก่ 
  -   กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลปราสาททอง  จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ท่ีท าการอบต.ปราสาททอง 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง(ทางบก)  
   เส้นทางคมนาคมสายหลัก มี ๒ เส้นทาง  อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบท 

๑) ทางหลวงแผ่นดิน ถนนนาตัง – ศีขรภูม ิ 
๒) ทางหลวงแผ่นดิน ถนนฉันเพล – เมืองที่  

      เส้นทางคมนาคม  ประกอบด้วย 
       ๑) ถนนดิน  ๒๔  เส้นทาง 
       ๒) ถนนลาดยาง   ๔  เส้นทาง 
       ๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๘  เส้นทาง 
       ๔) ถนนลงหินคลุก  ๔๖  เส้นทาง 
     ๕.๒ การไฟฟ้า 
       ๑. จ านวนไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในต าบล  รวมจ านวน ๑๕๗  จุด 
       ๒. จ านวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้  จ านวนร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครัวเรือน 
     ๕.๓ การประปา 
    ๑) ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่   จ านวน    ๖ แห่ง  
         ๒) ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  จ านวน.   ๓  แห่ง 
    ๓) ประปาบาดาล           จ านวน.  ๔  .แห่ง  
     ๕.๔  โทรศัพท์   
    มีที่ตั้งเครือข่ายจ านวน  ๓ แห่ง ดังนี้ 
    -ระบบเครือข่าย DTAC  ( บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด) ตั้งหมู่ที่ ๗ 
    -ระบบเครือข่าย AIS  (บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด) ตั้งหมู่ที่ ๑ 
    -ระบบเครือข่าย Truemove ( บริษัท บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ) ตั้งหมู่ที่ ๘  
     ๕.๕  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
           - 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ กลุ่มแรงงาน 
  ๑..อาชีพเกษตรกรรม – ท านา  คิดเป็นร้อยละ   ๔๖.๒๖ 
  ๒. อาชีพรับราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ 
  ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ        คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ 
  ๔. พนักงานบริษัทฯ        คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ 
  ๕. รับจ้างทั่วไป         คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ 
  ๖. ค้าขาย          คิดเปน็ร้อยละ ๑.๙๔ 



๑๑ 

 

  ๗. ธุรกิจส่วนตัว                   คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ 
  ๘. ก าลังศึกษา         คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐ 
  ๙. อาชีพอ่ืนๆ(นอกเหนือ)        คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ 
  ๑๐. ไม่มีอาชีพ ว่างงาน        คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๑ 
( ข้อมูลสรุปจาก : การส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานตามประเภทอาชีพ ปี ๒๕๕๘  จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่
จริง จ านวน ๔,๒๑๕  คน) 
     ๖.๑  การเกษตร 
     - มีพ้ืนทีผ่ลิตข้าวหอมมะลิ จ านวน ๒๑,๔๕๙ ไร่ 
    -  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านพะเนา จ านวน 1 แห่ง 
    -  ศูนย์ผลิตข้าวพันธ์ฉันเพล หมู่ ๒  ,หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๔   
    -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน ๑ แห่ง 
     ๖.๒  การปศุสัตว์ 
  -กลุ่มเลี้ยงโค  จ านวน 11 กลุ่ม จัดหาเลี้ยงโคแม่พันธ์ไว้จ าหน่าย 

    -ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ม.11 
     - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์บ้านระงอล 
๖.๓  การบริการ 

     - เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ บรรจุโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนนายชาตรี จารัตน์  
บ้านพะเนา หมู่ที่ ,ปราสาททองหมู่ที่ ๘ 
                          -ท่องเที่ยวผ้าไหม หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖  / กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ 
     ๖.๔  การท่องเที่ยวพ้ืนที่ต าบลปราสาททอง เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ วิถีชุมชน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  
 ๖.๕  อุตสาหกรรม 
                            -โรงงานผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง จ านวน ๑ แห่ง 
     ๖.๖  การพาณิชย์/วิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ(๑๓ หมู่) 
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสรออ 
    -กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านหนองโพธิ์ 
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านระงอล 
    -กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านฉันเพล 
    -กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 
    -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 
  



๑๒ 

 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
     ๗.๒ ข้อมูลด้านเกษตร  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 



๑๓ 

 

    
ล าดับที ่ จ านวนแหล่งน้ า  หมู่ที ่ เนื้อท่ี(ไร่) ปริมาตรน้ าการกักเก็บ

น้ า 
สภาพปัจจุบัน 

 1 )หนองน้ า  
จ านวน 26 แห่ง 

    

    1 หนองจบก 1 - ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็ นแหล่ งผลิ ต
น้ าประปา 

    ๒ หนองตามล 2 16-2-47 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็ นแหล่ งผลิ ต
น้ าประปา 

3. หนองละหุ่ง 2 7-3-95     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    4 หนองพะเนา 3 14-2-36     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ แ ห ล่ ง น้ า ผ ลิ ต

น้ าประปา 
    5 หนองแจงแมง 3 5-2-02     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    6 หนองบุญโลก 4 1-0-42     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๗ หนองจระเนียง 4 1-1-63     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๘ หนองตะโก 4 2-3-11     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๙ หนองตายัวะ 4 2-0-38     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๑๐ หนองระหาร 4 ๕- ๖ ไร ่     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็ นแหล่ งผลิ ต

ประปา 
    ๑๑ หนองไทร ๕ 19-0-47     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เป็นแหล่งผลติ

ประปาหมู่บ้าน 
    ๑๒ หนองกันล็วง ๕ 2-1-33      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๑๓ หนองศาลา ๖ 1-3-68      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตรอุปโภค 
    ๑๔ หนองถนน ๖ 10-0-91      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๑๕ หนองตาเปาะ 7 2-3-62      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    1๖ หนองโสน 7 -      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ าประปา 
    1๗ หนองกระสาม 8 6-3-36      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตประปา 
    1๘ หนองกันลง 

 
8 13-2-24      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ าประปา 

เกษตร 
    1๙ หนองเกาะ 10 2-1-03      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ประปาบาดาล 
    ๒๐ หนองโพธิ ์ 10 1-0-59      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๒๑ หนองตาเกด 10 1-3-70      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    ๒๒ หนองตาสอน 11 15-2-26      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ าประปา 
    ๒๓ หนองตาเม็ง 12 4-1-43      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ าประปา 
    2๔ หนองตาเตีย 12 3-1-30      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 
    2๕ หนองตราด 13 4-1-71      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
  



๑๔ 

 

ล าดับที ่ จ านวนแหล่งน้ า  หมู่ที ่ เนื้อท่ี(ไร่) ปริมาตรน้ าการกักเก็บ
น้ า 

สภาพปัจจุบัน 

 2) สระน้ าจ านวน ๖ 
แห่ง 

    

    ๑ สระน้ าตาหนองปรีง 11 1-3-70 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล เกษตร 
    ๒. สระน้ าดื่ม  2 1-2-26     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล เกษตรตรวจสอบ 
    ๓. สระหลวง 8 1-0-76     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
    ๔ สระน้ าสะอาด 9 0-2-30     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
๕ สระน้ าสะอาด 9 0-2-30     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
    ๖ สระหนองเกาะ  ๙ -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
๗ สระน้ า สระกลาง ๖  ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
 3)ล าห้วย  ๖  แห่ง      
   1 ห้วยกรวด 1 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   2 ห้วยละหุ่ง 2 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   3 ห้วยแจงแมง 3 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   4 ห้วยระหาร 4 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   5 ห้วยโสน 7 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   ๖ ห้วยตาโต๊ด ๔      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
๗ ห้วยตาเตียว ๙      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 
   ๘ ห้วยหาร ๘ ๓๗ ไร ่     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อการเกษตร 

 
  ๗.๔ ข้อมูลน้ ากิน แหล่งน้ าใช้ (เพ่ือน้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภค) 
    

ล าดับที ่ ระบบประปา หมู่ที่ จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
   ๑ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ ่ 1 265 ครัวเรือน 
   ๒ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ๒ อยู่ระหว่างด าเนินการปี 60 
   ๓ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ ่ 3 207 ครัวเรือน 
   ๔ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ๔ 100 ครัวเรือน 
   ๕ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ ่ ๕ อยู่ระหว่างด าเนินการปี 60 
   ๖ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ๑๑,12 115   ครัวเรือน (ใช้ร่วมกัน) 
   ๗ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ ่ ๗ อยู่ระหว่างด าเนินการ ปี 60 
   ๘ ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ ่ ๘,๙,10 400 ครัวเรือน(ใช้ร่วมกัน) 
   ๙ ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 13  ๔๐ ครัวเรือน 
   10 ประปาบาดาล(กรมทรัพยากร) 10 ใช้บางส่วน 
   ๑1 ประปาบาดาล (กรมทรัพยากร) 7 ยังไม่ได้ใช้ 
   12 ประปาบาดาล (กรมทรัพยากร) ๙ ยังไม่ได้ใช้ 
   ๑3 ประปาบาดาล (กรมทรัพยากร) ๖ ยังไม่ได้ใช้ 

 
 
 
 



๑๕ 

 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา 
        -ศาสนาพุทธ 
  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี(ท้องถิ่น) 
        8.2.1  ประเพณีแซนโฎนตา 
     8.2.2  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
     8.2.3  ประเพณีเรือมตรดในเทศกาลสงกรานต์ 
     8.2.4  ประเพณีวันสงกรานต์ 
     8.2.5  งานประจ าปี(บวงสรวง)ปราสาททอง 
     8.2.6  งานประเพณีนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือนกันตรึม 
   8.2.7  ประเพณีเรือมมะมด 
  8.2.8  ประเพณีการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านและการร้องกันตรึม
เรือมอันเร   การเล่นสะบ้า  ร าวงชาวบ้านย้อนยุค 
  ๘.๒.๙ ประเพณีจัดงานลอยกระทง 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
     8.3.1  การปลูกข้าวหอมมะลิ 
     8.3.2  การใช้ภาษาไทยเขมร ภาษส่วย 
     8.3.3  การทอผ้าไหมลายโบราณ เช่น ทอผ้าโฮลตาปั๊วะ ดอกพิกุล อันลูนเซียม  ลายประจ าต าบล
ปราสาททอง และอ่ืนๆ 
     ๘.๓.๔  พิธีกรรมทางศาสนาและพราห์ม เช่น การขึ้นบ้านใหม่/การแต่งงาน/งานบวช/งานศพ/งาน
มงคลต่างๆ โกนจุก 
     ๘.๓.๕  หัตถกรรมพืน้บ้าน เช่น การท าสุ่ม,ไซ   แห  ไม้กวาด กระเชอ  ฯลฯ 
     ๘.๓.๖  หมอพ้ืนบ้าน ยาสมุนไพรต่างๆ หมอโบล  หมอเป่ารักษา หมอนวดแผนโบราณ หมอกระดูก 
หมดทรง สะเดาะเคราะห์ หมอผี ฯลฯ 
     8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
      8.4.1  ผ้าไหมลายประยุกต์ /ลายพ้ืนบ้าน/ลายโบราณ      
      8.4.2  ข้าวหอมมะลิ 
      8.4.3  ขนมพ้ืนบ้าน เช่น ขนมมุ /ขนมกันเตรือม/อังซอม/ขนมตาราง/ซอมกะบอง/ขนมฝักบัว
ขนมส้ม  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      - ป่าชุมชน  1 แห่ง 
      -คุณของภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายจากการสร้างบ้านเรือน จึงต้องมีการปลูกป่าทดแทน,แหล่งน้ าเพ่ือการ
บริโภคไม่มีเนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในดินจากท าการเกษตรโดยการใช้สารเคมีในดิน ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายมาก
ขึ้น จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาแก้ไขฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการการปลูกต้นไม้ ,การพัฒนาแหล่งน้ าเช่นการก าจัด
วัชพืชต่างๆ การลดการใช้สารเคมีในดิน เป็นต้น   
    
 
 



๑๖ 

 

 ๑๐. แหล่งโบราณสถาน 

   
  ชื่อโบราณสถาน ปราสาททอง ตั้งอยู่บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 ต าบลปราสาทททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 
    ประวัติ –ยังไม่มีหลักฐานปรากฏ มีเพียงเรื่องเล่าขานของชาวบ้านในพื้นที่ 
    ลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาททองมีลักษณะเป็นพระธาตุทรงปราสาทองค์เดียวหรืออาคารซ้อน
ชั้นทรงปราสาทยอดก่อด้วยอิฐฉาบปูน ตั้งอยู่บนฐานซึ่งก่อเป็นเขื่อนอิฐถมดิน มีลักษณะผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพ่ิม
มุม ลักษณะทึบตัน มีลักษณะสถาปัตยกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 
  ๑.ส่วนฐาน สันสันนิษฐานว่าประกอบส่วนฐานเขียงและชุดฐานบัวคว่ าหงาย ซึ่งปัจจุบันถูกทับถมไม่
ทราบขนาดและลักษณะ 
    ๒.ส่วนกลางหรือเรือนธาตุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพในทางศาสนามีลักษณะผังพ้ืนเป็นสี่เหลี่ยม
จตุรัส เพ่ือมุมด้วยการประดับผนังเรือนธาตุด้วยซุ้มประตูหลอก ๓ ด้าน ด้านห้าเจาะซุ้มประตูทางเข้าส าหรับประดิษฐาน
พุทธรูป  ที่กรอบประตูตกแต่งด้วยลายกนกปูนปั้น 
 ๓ ส่วนยอด ประกอบด้วยเรือนธาตุจ าลองซ้อนชั้น ๑ ชั้น มีลักษณะผังพื้นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเพ่ิมมุมด้วยการ
ประดับผนังเรือนธาตุด้วยซุ้มประตูท้ังสี่ด้าน ถัดข้ึนไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งหักพังทลายไม่ปรากฎส่วนยอด 
 อายุสมัย   เป็นปรางค์แบบขอมที่สร้างขึ้นในยุคสมัยหลังโดยกลุ่มชนชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณจังหวัดสุรินทร์ ราวปลายสมัยอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอน ๗๕ 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๕  สิ่งส าคัญในโบราณสถานคือ ปราสาทอิฐ ๑ องค ์   
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ............................................................................................................................. ............................ 
  .................................................................................................... ..................................................... 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ............................................................................................................................. ............................ 
   ............................................................................................................................. ............................ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบ
เชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่
เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) (8) แบบการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (10) แบบการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา  (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................  
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ............................................................................................................................. ...................... 
    ........................................................................................................ ........................................... 
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(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการ
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Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครอง
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    .................................................................................................................................................. 
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6. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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  4.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



25 
 

  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  7.1ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5ผลกระทบ (Impact) 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 
 



๑๗ 

 

ส่วนที่ 2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ       

    
ปีงบประมาณ 

    อนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่าย ร้อยละการด าเนินงาน 
โครงการ งบประมาณ  

โครงการ 
งบประมาณ  

โครงการ 
งบประมาณ 

2557     88 27,192,428.60     81 22,133,534.71 92.05 81.40 
2558   108 32,650,015.73    101 28,126,164.88 93.52 86.14 
2559   127 35,140,409.75     99 27,291,183.93 77.95 77.66 
2560 (24 
วัน) 

   81 23,064,875.00      3 897,800.00 3.70 3.89 

       รวม    404 118,047,729.08   284 78,448,683.52 70.30 66.46 
   *หมายเหตุตารางนี้ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ E-Plan ณ วันที่ 25/10/59 
  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   จากข้อมูลปรากฏตามตารางข้างต้นพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้
ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมจ านวน 284 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
78,448,683.52 บาท จึงท าให้ประชาชนต าบลปราสาททองได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบทุกด้าน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค  จ านวน ๑๐๘ โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 18,641,254.86 บาท 

๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 1,056,775 บาท 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 69 
โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,965,434.57 บาท 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข จ านวน 53 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 33,701,220 บาท 

๕. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 16 
โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,351,507 บาท 

๖. การพัฒนาองค์กรและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จ านวน 28 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 4,732,492.70 บาท 

 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ๑. ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้านลดลง 
   ๒. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเพิ่มข้ึน 
   ๓. จ านวนเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกเพ่ิมข้ึน  
   ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
   ๕. ประชาชนมีสวนสาธารณะในการออกก าลังเพิ่มขึ้น 
   ๖. แหล่งน้ าการเกษตรได้รับการพัฒนาขุดลอกเพ่ิมขึ้น 
   ๗. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๙. การพัฒนาการศึกษาโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมข้ึนอีก 1 แห่ง 



๑๘ 

 

   ๑๐. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ และมีการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีท าการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   ๑๑. ทุกหมู่บ้านมีระบบน้ าประปาใช้ 
   ๑๒. ทุกครัวเรือนมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชีวิต 
        เป็นต้น  
   ๑๓. กลุ่มสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
   ๑๔. เกณฑ์จ านวนผู้ยากไร้ในพื้นที่ลดลง 
   ๑๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ได้รับเบี้ยเพื่อการด ารงชีพทุกเดือน 
  2.2 ผลกระทบ 
   ๑. ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบท่อระบายน้ าชนิดท่อผ่าซีกทุกหมู่บ้าน ท าให้มีปัญหาแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงกรณีท่ีมีน้ าท่วมขังในท่อ เกิดจากการดูแลความสะอาดของท่อไม่ท่ัวถึง 
        ๒. ปัจจุบันประชาชนมีการบริโภคนิยมสูงขึ้น ท าให้ในพ้ืนที่เกิดปัญหาด้านการจัดการ
ขยะเพ่ิมข้ึน 
   ๓. สภาพทางสังคมในกลุ่มวัยรุ่น มีความเสี่ยงรอบด้าน เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของเยาวชนลดลง ปัญหายาเสพติด,ปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น 
   ๔. การพัฒนาแหล่งน้ ายังเข้าไม่ไปถึงพ้ืนที่ท าการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร การบริหาร
จัดการน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ   
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 - 2560   

ล าดับที่ ปัญหาอุปสรรการด าเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไข 
   1 จ านวนโครงการพัฒนาไม่สัมพันธ์กับ

งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับ ท้องถิ่นยัง
ต้องพ่ึงงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ  

1.พัฒนาระบบแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.การอนุมัติงบประมาณตามล าดับความส าคัญ
ของปัญหาแต่ละด้าน 

   2 การวางระบบท่อระบายน้ าชนิดผ่าซีก 
ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือใน
การท าความสะอาดท่อระบายน้ า ท าให้มี
เศษขยะใบไม้ลงไปอุดตันทางระบายน้ า 
เกิดน้ าท่วมขังและก่อเกิดแหล่งเพาะพันธ์
ยุง 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอ 
ความร่วมมือจากประชาชนในการท าความ
สะอาดท่อระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง  และ
ตรวจสอบเป็นระยะ 

   3 โครงการส่ ง เสริมและพัฒนาอาชีพ 
ประชาชนขาดการต่อยอดและพัฒนาให้
เกิดความต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ ให้รอบ
ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั่วไป 

   4 หน่วยตรวจสอบ การตีความกฎหมาย
การก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมโครงการต่างๆอย่างเคร่งครัด 
ท าให้การบริหารงานของท้องถิ่นขาด
อิสระในการบริหารงานของท้องถิ่นตาม
ความต้องการของประชาชน 

ชี้แจงท าความเข้าใจ กับประชาชน ให้ทราบ
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดแนวทาง
คู่มือการด าเนินงานแต่ละประเภทใช้ชัดเจน 

 



 

 

 

 

 

 
ส่วนที่  ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ



 

 

 

 

 

แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้า ง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้ เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว



 

 

 

 

 

เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่ อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทา
ให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิ อากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ



 

 

 

 

 

หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม



 

 

 

 

 

ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจา
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์แล ะ



 

 

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 



 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่ นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 



 

 

 

 

 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปั จจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เขม้แข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ



 

 

 

 

 

ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จดัการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี



 

 

 

 

 

บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)ของเทศบาลต าบลแสลงพัน    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่



 

 

 

 

 

ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
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) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 



 

 

 

 

 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ



 

 

 

 

 

ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 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 าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 



 

 

 

 

 

๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชี วภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 



 

 

 

 

 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้า
เข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดย
ไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจ
สูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ
ยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของ
เสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่
ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า



 

 

 

 

 

สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์
ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง



 

 

 

 

 

และข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์
มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโ ยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใ น
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 
จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 



 

 

 

 

 

ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศ ไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มี

ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
แนวทางพัฒนา 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
(๒) ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

(๔) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
(๕) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(๖) สนับสนุนสนุนให้มีการวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
(๗) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
แนวทางพัฒนา 

(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
(๓) พัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว 
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
(๕) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
(๖) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
(๗) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(๘) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิตติกส์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 4 ปี  (พ.ศ.2561 -2564) 
 วิสัยทัศน์ (vision)  “เมืองเกษตรอินทรีย์  ท่องเทียววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 เป้าประสงค์รวม   (Objective)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลุงทุน และการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 

แนวทางพัฒนา 
(๑) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของ

ตลาด 
(๓) สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 



 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
แนวทางพัฒนา 

(๑) ยกระดับขีดควมสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
(๒) เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณพ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓) พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า  การลงทุน  การบริการและการ

ท่องเที่ยว   
 ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   แนวทางพัฒนา 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
(๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 
๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  แนวทางพัฒนา 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
(๒) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน 

๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง 
แนวทางพัฒนา 
  (๑)  พัฒนาคน องค์กร  หมู่บ้าน  เพ่ือความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย 
  (๒)  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 1.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
๑. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
    1.1 ส่งเสริมการเกษตกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
  1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการ 
  1.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  1.4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
    2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
    2.2 เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3 พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้า ลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 

   ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๓.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
    3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

๔  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.1 เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 



 

 

 

 

 

4.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
4.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน 

๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง 
    5.1 พัฒนาคน องค์กร หมู่บ้าน เพ่ือความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย 
    5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  

   2.1 วิสัยทัศน์ vision 
       “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” 
      เป้าประสงค์รวม “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
   2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
     ๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว     ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
     ๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน       
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปโภค  

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
รวม 
4 ปี 

 



 

 

 

 

 

1.การคมนาคม มี
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 

๑.จ านวนพื้นที่
เส้นทางคมนาคมและ
ทางระบายน้ าที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 

     ๑.๑พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุง และบ ารุง
ถนน ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า สะพาน 
๑.๒สนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดสุรินทร์ใน
ด้านการขยายเขต
การไฟฟ้าครัวเรือน 
และไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องทาง
สาธารณะในต าบล 
๑.๓การก่อสร้าง
ประบบประปา
หมู่บ้านเพื่อให้ทกุ
ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้  
 

 -ถนนคอนกรีต (ตร.
ม.) 

2,๖๐๐ 2,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ๑๐,๔๐๐ 

 -ถนนดิน 
(เส้นทาง) 

๓  
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

๑๒ 
เส้นทาง 

 -ถนนดินลงหินคลุก
(เส้นทาง) 

 ๕  
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

๒๐ 
เส้นทาง 

 -ทางระบายน้ า  
(สายทาง) 
 

๓  
สายทาง 

๓  
สายทาง 

๓ 
สายทาง 

๓ 
สายทาง 

๑๒ 
สายทาง  

๒.ระบบไฟฟ้า 
ครอบคลมุและทั่วถึง 

๒.จ านวนตดิตั้งไฟฟ้า
ที่เพ่ิมขึ้น  
 
 

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

120 
จุด 

๓.มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

๓.ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีมีน้ าประปาใช้ 

๙๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

 
๒.๓เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์

 
๒.๔ตัวช้ีวัด 

๒.๕คา่เป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ. 

61-๖๔ 
1 . ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

จ านวนกิจกรรมโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเพิ่มขึ้น
(โครงการ) 

๒๐ 
 
 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๑.การส่งเสริม
การเรยีนรู้และ
พัฒนา
การศึกษาทุก
ระดับ 
๒.การส่งเสริม
กีฬา 
นันทนาการและ
การพัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 
๓.การสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
และอนุรักษ์ภมูิ
ปัญหาท้องถิ่น 
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง

2.ยกระดับมาตรฐานการ
เล่นกีฬา 

จ านวนกิจกรรมโครงการ
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเล่นกีฬา 
(โครงการ) 

๒ ๒ ๒ ๒ ๘ 

3.สืบประสานประเพณี
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

จ านวนกิจกรรมโครงการ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มขั้น 

๔ ๔ ๔ ๔ ๑๖ 



 

 

 

 

 

อนุรักษ ์
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

61-64 
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การเกษตรให้แก่
เกษตรกร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

การส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและการ
พัฒนาแหล่งน้ าท่ี
เพ่ิมขึ้น 

     ๑.การพัฒนาและ
เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตรให้แก่
กลุ่มเกษตรกร 
๒.การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ตาม
แนวทางเกษตร
พอเพียง 
๓.ส่งเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรม
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

การส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
(คน) 

๑๐๐ ๑๐๐ 100 100 400  

กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

๑๓๐ ๑๓๐   ๑๓๐ ๑๓๐ ๕๒๐ 

จ านวน การก่อสร้าง 
การขุดลอก การ

๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 



 

 

 

 

 

ขยาย แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรการ
พัฒนาระบบส่งน้ าไป
พื้นที่ท าการเกษตร 
(แห่ง) 

พอเพียง 
๔.การพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อให้
เกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอเพื่อ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.
61-
64 

๑.อนุรั กษ์พลั งงาน 
อนุรักษ์แหล่งน้ า ป่า
ไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
๒.ส่งเสริมให้ ชุมชน
เข้มแข็งมีการจัดการ
ขยะต้นทาง 

 

จ านวนพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น ( ไร่ ) 
 

๒ ๒ ๒ ๒ ๘ ๑.ส่งเสรมิกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะและ
ดูแลป่าชุมชน 
และส่งเสรมิการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า
ในพื้นที่ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
ร่วมกิจกรรมการ
ประหยดัพลังงาน
(ครัวเรือน) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๐๐ ๒.ส่งเสรมิการใช้
พลังงานทดแทน
เพื่อสร้างความมั่น
ทางพลังงาน 

จ านวนหมู่บ้านที่มี
การเข้าร่วมโครงการ

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๓.ส่งเสรมิให้
ความรู้การบริหาร



 

 

 

 

 

การจัดการขยะ
ชุมชนต้นทางเพิ่มขึ้น
(หมู่บ้าน) 
ปัจจุบันมี ๑ หมู่บ้าน 
 

จัดการขยะ และ
การจัดการขยะ
ชุมชนต้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ. 
61-
64 

๑.สังคมได้รับการดแูล
อย่างทั่วถึง มีอาชีพ มี
รายได้  และอยู่ เย็น
เป็นสุข 

ร้อยละจ านวน
ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลและได้รับการ
เบี้ยยังชีพ ปัจจุบัน 
๑,๐๒๔ ราย 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๑.ส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการพัฒนา
และดูแลอย่าง
ทั่วถึงจากรัฐ 
2.ส่งเสรมิให้ทุก
ครัวเรือนมีอาชีพ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
๓.พัฒนาศักภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  

 จ านวนผู้พิการได้รบั
การดูแลและไดร้ับ
การเบี้ยความพิการ
เพิ่มขึ้น 
ปัจจุบัน ๑๖๐ ราย 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพ  

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 



 

 

 

 

 

 จ านวนหมู่บ้านได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเพิ่มข้ึน 
(หมู่บ้าน) 

๑๓ 
 

๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 

 ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนยากไร้(ตก
เกณฑ์)จปฐ.ไดร้ับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๔)ส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาน
ให้แก่สังคม 
๕)ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคใน
พื้นที่เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่ดี 
๖)สนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กร
ด้านสาธารณสุข 

 จ านวนเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เพิ่มขึ้น (ราย) 

1๐๐ 
ราย 

 

๑๐๐ 
ราย 

1๐๐ 
ราย 

1๐๐ 
ราย 

๔๐๐ 
ราย 

๒.ชุมชนปลอดโรค จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ  

๑๓ 
หมู่บ้าน 

๑๓ 
หมู่บ้าน 

๑๓ 
หมู่บ้าน 

๑๓ 
หมู่บ้าน 

๑๓ 
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.
61-
64 

๑.ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๒.พัฒนาบุคลากร 
ผู้น าชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 
๓. พัฒนาองค์กรสู่
การบริการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑)สง่เสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้น า
ชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง 
โดยการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

ร้อยละของจ านวน
คด ี
ผู้เสพยาด้านยาเสพ

๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑0% ๒)ส่งเสริมการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ



 

 

 

 

 

ติดในพื้นที่ต าบล
ปราสาททองลดลง 
 
 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
องค์กร และการ
ให้บริการทุกด้าน
(โครงการ) 

๘๐% ๘๓% ๘๕% ๘๗% ๙๐% ๓) พัฒนา
องค์การให้เกิด
ความทันสมัน 
ต่อการ
พัฒนาการ
บริการทุกด้าน
แก่ประชาชน
ตามหลักธรรม 
ภิบาล 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท้องถิ่น 
และผูส้่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ 
 

100% 100% 100% ๑๐๐% ๑๐๐% 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒)  สืบสานประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน 
     ดังค าขวัญ “ปราสาททองค่าล้ า วัฒนธรรมสืบสาน ผ้าไหมงามตระการ แว่วหวาน

เพลงกันตรึม” 
๓)  การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  องค์กรมีความโปร่งใส ยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมภิบาล และการบริการกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  



 

 

 

 

 

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  1๐)แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่
อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวน่ต าบลปราสาททอง    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 

 

 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้ง
โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์สภาพการภายใน 

ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง อนาคต 
การบริหาร -ขาดบุคลากรด้านการศึกษาฯ  

-งบประมาณพัฒนาจ ากัด -
ภ า ร กิ จ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ก า ร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก 4 ปี  
-ข้ อ ทั ก ท้ ว ง  ส ต ง . ใ น ก า ร
ด าเนินการกิจกรรมโครงการท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ตามนโยบาย 

ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายที่ ดี
ตอบสนองความต้องการ
ประชาชน พนักงาน มีการ
ประชุมติดตามงานประจ า
ทุกเดือน  

ป รั บ รู ป แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บจ า น วน
บุคลากรและงบประมาณ 

ระเบียบ/กฎหมาย -มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 –ขาดความ ชัด เจน ในการ
ด าเนินการ 
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี่
จ านวนมาก 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ยึ ด ถื อ
ระเบียบ/กฎหมาย 

การจัดท ารูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น 

บุคลากร  จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้อง
กับจ านวนปริมาณงาน   

บุคลากรปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพที่ม ี 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง  



 

 

 

 

 

งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ 
ยั ง ต้ อ งพึ่ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก เ งิ น
อุดหนนุจากรัฐบาล 
 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณอย่างรอบคอบ   

พัฒนาวางแผนรูปแบบการ
จัดเก็บรายได้  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ -เครื่องมือด้านสาธารณภัย ฯ  
ไม่เพียงพอ ราคาแพง 

มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ใ ช้
เครื่องมือร่วมกัน 

บูรณาเครื่องมือในพ้ืนท่ี 

ระบบสารสนเทศ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
ต้ อ ง ท า ง า น ใน ร ะ บ บ แ ล ะ
เอกสารไปพร้อมๆกัน ท าให้
ต้องท างานใช้เวลามากกว่าปกติ 

มีการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติ งาน
เพิ่มขึ้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ  
 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ความเหมาะสมกับงานและ
ลดความซ้ าซ้อนของงาน 

การประสานงานกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- มีการประสานงานกันได้
สะดวกมากขึ้น ผ่านระบบ
โทรคมนาคม และระบบ
เครือข่าย 

    การปฏิบัติงานรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นประชาชนได้ประโยชน์
มากขึ้น 

สถานที่ /ลักษณะที่ต้ัง -บริเวณคับแคบ ที่ตั้งสะดวกสบาย 
 

    ปรับปรุ งขยายอาคาร
สถานท่ี  
 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์สภาพภายนอก  

ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 
นโยบายรัฐบาล ความไม่พร้อมของพื้นที่ใน

การด าเนินการตามนโยบาย  
ประชาชน ในพื้ นที่ ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก น โ ย บ า ย
รัฐบาล 
 

เ ปิ ด โ อ ก า ส รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
เกี่ยวกับนโยบายรัฐ 

เศรษฐกิจ ประชาชนใช้ชีวิตแบบทุน
นิยมเพิ่มขึน้  
–ขาดการพึ่งตนเอง  
–ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
-รายจ่ายสูงกว่ารายรับ  

-มีก ารรวมกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน พัฒนาอาชีพใหม่ๆ
และประชาชนตื่นตัวในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร
และส่งเสริมการเชิงเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการเกษตร 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนมีพออยู่ พอกิ จ 
แ ล ะ รู้ จั ก ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง
เพิ่มขึ้น 
-พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรรูป
เครือข่าย 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

สังคม -ภัยการล่อลวงจากอินเตอร์
มากขึ้น 
-การน าเข้ายาเสพตดิเข้ามา

โลกอินเตอร์ท าให้สังคมกว้าง
ขึ้น  เกิดการเรียนรู้ เร็วขึ้น  
การเป็นอยู่แบบระบบเครือ

ท้องถิ่นควรให้ความส าคัญ
กับปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น 
เพราะถ้าสังคมไม่มีปัญหา



 

 

 

 

 

ในพื้นที่ 
-การดื่มเหล้าสูบบุหรี่  
-ความรุนแรงของเยาวชน 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่กัน 

ญาติ  มีความสามัคคีกันของ
คนในชุมชน 

การพัฒนาพื้นที่ย่อมประสบ
ผลส าเร็จทุกด้าน ประชาชน
สุขกาย สบายใจเพิ่มขึ้น 

การถ่ายโอน ภารกิจถ่ายโอนไม่ชัดเจน 
ภารกิจมคีวามซ้ าซ้อนกับ
หลายหน่วยงาน 

-ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ใน
การจัดการบริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

 ก า ร ล ด ค ว า ม ซ้ อ น ข อ ง
ภ า ร กิ จ กั บ ห น่ ว ย ง า น
ส่วนกลาง 

การเมือง  การเลือกผู้แทนในพ้ืนท่ียัง
เน้นระบบเครือญาติมากกว่า
ความสามารถ 

-มีการคานอ านาจตรวจสอบ 
ท า ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ย มี ค ว า ม
ระมัดระวังและด าเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

ความไม่แน่นอนของนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 
เทคโนโลย ี -การใช้เทคโนโลยี ไปในทาง

ที่ผิด  
– การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่
ถูกต้อง 

-ประชาชนได้ รั บรู้ ข้ อมู ล
ข่ าวสาร  รวดเร็ ว  เข้ าถึ ง
ข้อมูลได้ง่าย 
-ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง
การตลาดของสินค้าชุมชนได้
ง่ายขึ้น  

ปัญหาทางสังคมอาจตามมา
มากมาย 

ทรัพยากรธรรมชาติ - ปัญหาการจดัการขยะใน
ชุมชนมีน้อย 
-  การปลูกป่ามีน้อย  
- แหล่งน้ าตื่นเขิน 
- ดินเสื่อมโทรม 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าให้คงอยู่ 

-นโยบายเกษตรอินทรีย์ 
-น โ ย บ า ย ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-การนโยบายการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า  ให้คงอยู่ และสมบูรณ์
ตลอดไป และจัดกิจกรรม
การจัดการขยะต้นทาง 

สภาพทางกายภาพ -การขยายตัวของหมู่บ้าน 
แบบกระจัดกระจาย  
และประชากรมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

การขยายตัวท าให้เกิดการ
พัฒนาอาชีพ และมีความ
เจริญเพิ่มขึ้น 

ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมใน
การจั ดบริ การสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 



 

 

 

 

 

ผู้มี ส่ วนไ ด้ เสี ย/ชุมชน /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประชาชนให้ความร่วมมือ
น้อย 

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่น  มีการบู รณาการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น 

ท้องถิ่นต้องมีการบูรณาและ
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 



 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก 
 
 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้ สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 



 

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  



 

 

 

 

 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 



 

 

 

 

 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ( พ.ศ.๒๕61-2564 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
สุรินทร ์

ย.1 การเพ่ิม
ศักยภาพภาค
การเกษตร 

ย.๒ ยกระดับ
ความสามารถในการ

แข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจและบรกิาร 

ย.๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ย.๔ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การเพ่ิมศกัยภาพภาค
การเกษตร 

ยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัทางดา้น
เศรษฐกิจและบริการ 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

การยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

และระบบ
สาธารณูปโภค 

การส่งเสรมิและ
พัฒนาการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
และการท่องเท่ียว 

การอนุรักษพ์ลงังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้าน
การเกษตรแหล่ง
น้ าและเศรษฐกจิ

พอเพียง 

การพัฒนาทางสังคม
และการส่งเสริมดา้น

สาธารณสขุ 
 

การเสริมสร้างความปลอดภัย 
พัฒนาคน พฒันาองค์กร พัฒนา

หมู่บ้าน โดยการมีสว่นร่วมทุกภาค
ส่วน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปร

รูปอาหาร 

การยกระดับอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 

การส่งเสริมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน และการค้า

ชายแดน 

ย.๕ เสริมสร้างความ
มั่นคง 

เสริมสร้างความมัน่คง 



๒๐ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษพ์ลงังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การส่งเสรมิและพฒันา

การศกึษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการ

ท่องเท่ียว 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน

การเกษตรแหล่งน้ าและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนลดความเลื่อม
ล้ าทางสงัคม มีการสัญจร
สะดวกสะบาย มีไฟฟ้า มี
น้ าประปาทุกครัวเรือน 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

 
  

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทางสังคมและการ

ส่งเสริมด้านสาธารณสขุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การเสริมสร้างความปลอดภัย 

พัฒนาคน พฒันาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีสว่นร่วมทุกภาค

ส่วน 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ยกระดับมาตรฐานการ

เล่นกีฬา 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่

เกษตรกร และส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรใช้แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
อนุรักพลังงานอนุรักษ์
แหล่งน้ า อนุรักษ์ป่าไม้ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ

ส่งเสริมใหชุ้มชนเข้มแข็ง
มีการจัดการขยะต้นทาง 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
สังคมได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึง มีอาชีพ มี
รายได้ และอยู่เย็นเป็น

สุข 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ
การพัฒนาทุกด้านโดย

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
สืบสานประเพณี

ท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์
 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 
และบ ารุงถนน ทางเท้า ทาง

ระบายน้ า สะพาน 

สนับสนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสรุินทร์ ใน

การด้านการขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือน ไฟฟ้าการเกษตร 
ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ

ภายในต าบล 

การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนมี

น้ าประปาใช้ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
-งานไฟฟ้าถนน 

   -งานบ าบัดน้ าเสีย 
-งานสวนสาธารณะ 

   

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 

 
 

แผนงาน 

 

แผนงาน 

 
 

กลยทุธ์ 

 

ผลผลิต
โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 



๒๒ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการศึกษาทุก

ระดับ 

การส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการและการ

พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

การสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 
-งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว  
 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต
โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 



๒๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน

การเกษตรให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 

การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ตาม

แนวทางเกษตรพอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโครงการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อให้
เกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอเพ่ือ
การเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
-งานการส่งเสริมการเกษตร 
-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าป่าไม ้

จ านวน 
 

โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  
แหล่งน้ าและเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิตโครงการ 



๒๔ 

 

 

 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่สาธารณและดูแล
ป่าชุมชน ส่งเสริมการ
อนุรักษ์แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 

ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและประหยัด
พลังงาน เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน  

ส่งเสริมให้ความรู้การ
บริหารจัดการขยะและ
การจัดการขยะชุมชน
ต้นทาง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  -งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

จ านวน 
 

โครงการ 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิตโครงการ 



๒๕ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ

พัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึง
จากรัฐ 

ส่งเสริมให้ทุก
ครัวเรือนมีอาชีพ มี

รายได้ เพิ่มขึ้น 

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรร 
ที่ดีงานให้แก่สังคม 

ส่งเสริมการป้องกัน
และควบคมุโรคใน
พื้นที่เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

สนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กร
ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

-งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 -งานงบกลาง 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม
และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 



๒๖ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้น าชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

พัฒนาองค์กรให้เกิดความ
ทันสมัย ต่อการพัฒนาการ
บริการทุกด้านแก่ประชาชน 

ตามหลักธรรมภิบาล  

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  -งานบริหารทั่วไป 
   -งานบริหารงานคลัง 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานส่งเสรมิสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย พฒันาคน  พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 



๖๘ 

 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. การพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
 -งานไฟฟ้าถนน 

   - งานบ้าบัดน้้าเสยี 
     - งานสวนสาธารณะ 

กองช่าง - 

๒. การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  -งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
  - งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉันเพล/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตาปุด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉันเพล/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตาปุด 

๓ การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่งน้้า 
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
- งานการส่งเสริม

การเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่ง

น้้าป่าไม้  

ส้านักปลดัอบต. 
 

กองช่าง 
 

๔ การอนรุักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

บริการชุมชนและสังคม    แผนสร้างความเข้มเข็ง
ของชุมชน 

- งานส่งเสรมิ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 
 

ส้านักปลดัอบต. - 



๖๙ 

 

ที ่   ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

๕ การพัฒนาทางสังคม 
และการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ส านักปลัดอบต. กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบล
ปราสาททอง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสรมิ
สนับสนุนความ
เข้มแข้ง 

ส านักปลัดอบต. - 

แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

ส านักปลัดอบต. กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต.ปราสาท
ทอง 

การด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง 

๖ การเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภยั พัฒนา
คน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดย
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ส านักปลัดอบต. - 

- งานบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง - 

บริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

- งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  

ส านักปลัดอบต. - 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานส่งเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัดอบต. - 

รวม .๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๔ หน่วยงาน - 
 



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณปูโภค

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 65 7,507,825     55 6,828,375    48 6,112,185    45 5,705,875     213 26,154,260     
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

6 16,302,000  5 14,878,000  5 14,878,000  5 14,878,000   21 60,936,000     
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 2 7,832,000     2 12,549,000  1 4,094,000    1 4,094,000     6 28,569,000     
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 73 31,641,825  62 34,255,375  54 25,084,185  51 24,677,875   240 115,659,260   

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว

  2.1 แผนงานการศึกษา
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 9 2,467,700     9 2,467,700    9 2,467,700    9 2,301,500     36 9,704,600       

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 2 10,000          2 10,000         2 10,000         2 10,000          8 40,000            

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 9 1,250,000     9 1,250,000    10 1,750,000    10 1,750,000     38 6,000,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 1 2,000            1 2,000           1 2,000           1 2,000            4 8,000              

รวม 21 3,729,700     21 3,729,700    22 4,229,700    22 4,063,500     86 15,752,600     



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง
  3.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 15 1,270,000     15 1,270,000    15 1,270,000    15 1,270,000     60 5,080,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 8 5,300,928     2 1,000,000    1 500,000       1 500,000        12 7,300,928       
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  

รวม 23 6,570,928     17 2,270,000    16 1,770,000    16 1,770,000     72 12,380,928     

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 6 550,000       7 630,000       6 550,000       6 550,000        25 2,280,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 6 550,000       7 630,000       6 550,000       6 550,000        25 2,280,000       

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 3 170,000       3 170,000       3 170,000       3 170,000        12 680,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 10 2,150,000     9 2,050,000    9 2,050,000    9 2,050,000     37 8,300,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.3 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 2 200,000       2 200,000       2 200,000       2 200,000        8 800,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.4 แผนงานงบกลาง
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 5 9,976,800     5 9,976,800    5 9,976,800    5 9,976,800     20 39,907,200     



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 20 12,496,800  19 12,396,800  19 12,396,800  19 12,396,800   77 49,687,200     

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 17 2,010,000     15 1,810,000    15 1,810,000    15 1,810,000     62 7,440,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 4 260,000       4 260,000       4 260,000       4        260,000        16 1,040,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 4 620,000       4 620,000       4 620,000       4 620,000        16 2,480,000       
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 2 12,000          2 12,000         2 12,000         2 12,000          8 48,000            

   รวม 27 2,902,000    25 2,702,000    25 2,702,000    25 2,702,000    102 11,008,000    
รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 170 57,891,253  151 55,983,875  142 46,732,685  139 46,160,175  602 206,767,988  



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก สาย

ทางบา้นฉันเพล ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม บา้นกาเกาะ  
ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร 
มพีื้นที่ 1600 ตร.ม.  งบประมาณ
รวม 1,424,000 บาท   (สภาพเดิม
หนิคลุก)

1,424,000 0 0 0 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก สาย
ทางบา้นตาปดุ ต าบลปราสาททอง อ าเภอ
เขวาสินรินทร์  เชื่อม บา้นอ าปลึ  ต าบล
ตากกู อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 3100 เมตร 
มพีื้นที่ 24,800 ตร.ม.   งบประมาณ
รวม 22,072,000 บาท (สภาพเดิม
หนิคลุก)

5,518,000 5,518,000 5,518,000 5,518,000 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก สาย
ทางบา้นสามโค ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม บา้นอ าปลึ 
ต าบลตากกู  อ าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 2400 เมตร 
มพีื้นที่ 19,200 ตร.ม.  งบประมาณ
รวม 17,088,000 บาท

4,272,000 4,272,000 4,272,000 4,272,000 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ.๐๓

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวิิตของประชาชน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดสรุินทร์

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและผ่านที่มา

4 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก สาย
ทางบา้นพะเนา  ต าบลปราสาททอง เชื่อม
 บา้นอาโพน  ต าบลช่างปี่ อ าเภอศีขรภมู ิ
จังหวัดสุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว  1400 เมตร 
  มพีื้นที่ 8400  ตร.ม.  งบประมาณ
รวม 7,476,000 บาท

1,869,000 1,869,000 1,869,000 1,869,000 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บา้นฉันเพล หมู่ที่ 2 ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์  เชื่อม สามแยก
บา้นสวาย ต าบลช่างป ี อ าเภอศีขรภมู ิ 
จังหวัดสุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว1800 เมตร 
มพีื้นที่ 10,800 ตร.ม.  งบประมาณ
รวม 6,264,000 บาท

1,566,000 1,566,000 1,566,000 1,566,000 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บา้นพะเนา ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเข
วาสินรินทร์  เชื่อม บา้นทนงรัตน ์ ต าบล
เมอืงท ีอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสัญจรที่
สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1900 เมตร 
มพีื้นที่ 11,400 ตร.ม.  งบประมาณ
รวม 6,612,000 บาท

1,653,000 1,653,000 1,653,000 1,653,000 จ านวน 1
 เส้นทาง

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่
ดีมกีารสัญจรที่มคีวาม
ปลอดภยัและสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จาก
ที่ดินนายมาด  จารัตน์  ถึงเมรุวดั
บา้นฉันเพล

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนกวา้ง 4  เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 50,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 700 ตร.ม.ๆละ 500 บาท 200 ตร.ม. 200 ตร.ม. 200 ตร.ม. 100 ตร.ม.

งบประมาณรวม 350,000 บาท
ถนนกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร

   100,000 100,000 100,000 50,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 700  ตร.ม.ๆ500 บาท

งบประมาณรวม 350,000 บาท 200 ตร.ม. 200 ตร.ม. 200 ตร.ม. 100 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

   125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 2000 ตร.ม.ๆละ 500 บ.

งบประมาณรวม  1,000,000  บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

3)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จาก
บา้นนายส าเร็จ  พอกพนู ถึงที่ดิน
นางอุไร  พอกพนู

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
 1000 
ตร.ม.

ถนนคสล.
 700 ตร.ม.

ถนนคสล.
 700 ตร.ม.

                  รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง   อ ำเภอเขวำสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 25  เส้นทาง

2)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1  จาก
ถนนสามแยกศาลาถึงฝายน้ าหนอง
จบก

กองช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

 แบบ ผ.๐๑



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5  เมตร ยาว 2,700  เมตร    125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 13,500 ตร.ม.ๆละ500 บ. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

งบประมาณรวม 6,750,000 บาท
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 22 เมตร 
หนา 0.15 ม.

44,000.00  -  -  -

พื้นที่รวม 88 ตร.ม.ๆละ500 บ. 88 ตร.ม.  -  -   -

งบประมาณ 44,000 บาท   -
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.15 ม.

84,000.00  -  -  -

มีพื้นที่รวม 168 ตร.ม.ๆละ 500 บ. 168 ตร.ม.  -  -  -

งบประมาณรวม 84,000   บาท
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว  680 เมตร 
หนา 0.15  ม.

125000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 3400 ตร.ม.ๆละ 500 บ. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

งบประมาณรวม 1,700,000 .บาท

5)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 จากซอย
หน้าบา้นนายสุรชัย  พอกพนู ถึง
ถนนคสล.

ถนนคสล.
88 ตร.ม.

กองช่าง

กองช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
 168 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง6)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2  จาก
บา้นนายชัยโกมล  ยืนยาว ถึงบา้น
นางมนฑา จารัตน์

กองช่าง

4) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2   จาก
บา้นฉันเพล  เชื่อม บา้นหนองไทร

ถนนคสล.
1000 ตร.

ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
 1000 
ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

7)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3  จาก
บา้นนางปราการ ถึงหว้ยแจงแมง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 ม.

   125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 1,250 ตร.ม.ๆละ500 บ.
งบประมาณ.625,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 5,000 ตร.ม.ๆละ500 บ.

งบประมาณ 2,500,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 5  เมตร ยาว 750 .เมตร    125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม5000 .ตร.ม.ๆละ500 บ.

งบประมาณรวม.2,500,000.บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 3200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 16,000 ตร.ม.ๆละ500 บ.

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 200  เมตร 
หนา 0.15 ม.

   125,000 125,000 125,000 125,000 กองช่าง

พื้นที่รวม  1,000 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

งบประมาณรวม 500,000 บาท

9) ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5 จากบา้น
หนองไทร เชื่อม บา้นฉันเพล

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

12)ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7 จากบา้น
นายเภาว ์ พนัธศ์รี ถึง บา้นนายสงวน
  พนัธศ์รี

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

10)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  จาก
บา้นหนองไทร ถึง ที่นานายเล่ือน    
จารัตน์

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

8)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4  จาก
บา้นนายประสิทธิ ์ถึงปา่สาธารณะ

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

11)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 จาก
บา้นสระกลาง ถึงบา้นสามโค

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
 หนา 0.15  ม.

125,000 125,000 125,000 125,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 10,500 ตร.ม.

งบประมาณรวม.. 5,5250,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 227.เมตร 
หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 908 ตร.ม.

งบประมาณรวม 454,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 800  เมตร 
หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 4,000 ตร.ม.

งบประมาณรวม 2,000,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 1,800 ตร.ม.

งบประมาณรวม 900,000บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

ถนนกวา้ง  3.50 เมตร ยาว 86 เมตร
 หนา 0.15 ม.

150,500  -  -  -

 พื้นที่รวม  301  ตร.ม.

งบประมาณรวม 150,500 บาท 310 ตร.ม.

13) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7  จาก
จากบา้นตาปดุ ถึงเขตบา้นสามโค

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
301 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

17) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
จากบา้นนางดวงใจ ถึง บา้นนางสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

16)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10   
จากบา้นนายวชิัย ยืนยาว ถึง ถนนค
สล.บา้นแสรออ

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

15) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ 9  
จากที่ดินนายสนิท  วงษศ์รี ถึง บา้น
นางกัลยา รังสรรค์เมธากุล

14)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 จาก
ที่ดินนายสุธ ีสมัครสมาน ถึง ประปา
หมู่บา้น

กองช่าง

กองช่าง

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 530  เมตร 
หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 2,650 ตร.ม.

งบประมาณรวม 1,325,000.บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 430  เมตร 
หนา 0.15 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000

พื้นที่รวม 1,720 ตร.ม.

งบประมาณ 860,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 ม.

140,000  -  -  -

พื้นที่รวม 280 ตร.ม.ๆละ500 บ. 280 ตร.ม.  -  -  -

งบประมาณ 140,000 บาท
ถนนกวา้ง 4  เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 ม.

125000 125000 125000 165,000

พื้นที่รวม 1,080 ตร.ม.

งบประมาณ 540,000 บาท 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 330 ตร.ม.

กองช่างประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง18)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
จากหนองน้ าตาสอน ถึง วดัปราสาท
ทอง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

19) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  
จากบา้นนายสมศักด์ิ  ระวงัตน 
เชื่อมต่อถึง หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

20) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  
จากหลังศาลาประชาคมถึงหนองตา
สอน

ถนนคสล.
280 ตร.ม.

21)ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 จาก
บา้นนางส าฤทธิ ์บรูณ์เจริญถึง
หนองปรีง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
1,080 ตร.ม.

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

กวา้ง 1  เมตร ยาว 160 เมตร 80,000    -    -    -

พื้นที่รวม 160  ตร.ม.

งบประมาณ 80,000 บาท 160 ตร.ม.
    -     -     -

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

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

พื้นที่รวม 1,400  ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

งบประมาณ 700,000 บาท
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 ม.

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

พื้นที่รวม 1200 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม. 250 ตร.ม.

งบประมาณ 600,000.บาท
ถนนกวา้ง 4  เมตร ยาว 252 เมตร 
หนา 0.15 ม.

100,000 100,000 100,000 100,000

พื้นที่รวม 1,008 ตร.ม. 200 ตร.ม. 200  ตร.ม. 200 ตร.ม. 200 ตร.ม.

งบประมาณ 504,000.บาท

23) ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 12 จาก 
ถนนคสล.เชื่อมวดัหนองโพธิน์้อย

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ถนนคสล.
 1000 
ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

ถนนคสล.
 160 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

22) ก่อสร้างถนนคสล.เสริมขอบไหล่
ทาง หมู่ที่ 11 จากบา้นนายสมบญุ 
พอ่ค้า ถึง บา้นนายรวย  พอ่ค้า

25)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 
จากบา้นหนองโพธิ ์ถึงวดัหนองโพธิ์
น้อย

ถนนคสล.
800 ตร.ม.

ถนนคสล.
 1000 
ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย และได้
มาตรฐาน

24) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  
เชื่อมหนองปริงบา้นตาสอน



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

2
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 4,170 เมตร
 ปริมาตราดิน 20,016 ม³

70,000 70,000 70,000 70,000

พื้นที่รวม 16,680 ตร.ม.ๆละ35 บ. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม.

งบประมาณ 583,800 บาท
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 3040 เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000

พื้นที่รวม 15,200 ตร.ม. 2000 ตร.ม.  2,000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000ตร.ม.

งบประมาณ  532000  .บาท
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 1250 เมตร
 ปริมาณดิน 7212 ม³

70,000 70,000 70,000 70,000

พื้นที่รวม  6,250 ตร.ม.ๆละ35 บ.

งบประมาณ 218,750 บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
ปริมาณดิน 960 ม³

27,300  -  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม  800  ตร.ม.

งบประมาณ 27,300.บาท 800 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

3)เสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 2  จาก
จากที่นานายบน  ผ่องใส ถึง นานาย
เยียน  พอกพนู

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
8000 ตร.

ม.

2)เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 จาก
ที่ดินนายเมือย  พอกพนู ถึงที่ดินนาง
วนัเพญ็  เจริญผล

กองช่าง

กองช่างประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

โครงการเสริมสร้างถนนดิน 12 เส้นทาง 
1)เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1  จาก
ที่ดินนายก่อเกียรติ  มีพร้อม ถึงที่
หว้ยโสน

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
800 ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
8000 ตร.ม. 
( 1 เส้นทาง)

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

4) เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 จาก
บา้นนายวเิชียร  จารัตน์ ไปถึงหน้า
บา้นนายประเสริฐ  จารัตน์

กองช่าง

ถนนดิน 
8000 ตร.

ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5  เมตร ยาว 1250  
เมตร ปริมาณดิน 7212 ม³

70,000 70,000 78,750  -

พื้นที่รวม 6,250 ตร.ม.

งบประมาณรวม 218,750 บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2250 ตร.ม.     -
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร
 ปริมาณดิน 8,655 ม³

70,000 70,000 70,000 52,500

พื้นที่รวม  7,500  ตร.ม.

งบประมาณรวม 262,500 บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 1500 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 960 เมตร 
ปริมาณดิน 6422 ม³

70,000.00 70,000 61,600 0

พื้นที่รวม 5,760 ตร.ม.ๆละ35 บ.

งบประมาณรวม 201,600  บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 1,760 ตร.ม. 0.00
ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร
 ปริมาตรดิน 14425 ม³

70,000.00 70,000 70,000 70,000 กองช่าง

พื้นที่รวม 12,500 ตร.ม.ๆละ35 บ.

งบประมาณ 410,642 บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม.

กองช่าง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

กองช่าง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ

สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

5 ) เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2  จาก
หนองละหุ่ง ถึง ที่นานายสุการณ์  
พอกพนู

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
6250 ตร.ม.

ถนนดิน 
800 ตร.ม.

8 ) เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 จากที่
นานายผือ  ถึง คลองส่งน้ าหนองถนน

7) เสริมสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 จากที่
นานายค าแหง  ปรากฎรัตน์ ถึงหว้ย
แจงแมง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
5760 ตร.

ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

6)เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 จากที่
นานางสมหมาย พอกพนู ถึง ที่นา
นางเชี่ยว  ไทยเที่ยง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ถนนดิน 
7500 ตร.

ม.



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 422   เมตร
 ปริมาณดิน 2434ม³

73,850.00 0.00 0.00 0.00 กองช่าง

พื้นที่รวม  2,110  ตร.ม.

งบประมาณ 73850.บาท 2110ตร.ม.

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
ปริมาณดิน 5193 ม³

39,375 39,375 39,375 39,375

พื้นที่รวม  4,500 ตร.ม.

งบประมาณ 147,800 .บาท 1125 ตร.ม. 1125 ตร.ม. 1125 ตร.ม. 1125 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 700  เมตร 
ปริมาณดิน 3360 ม³

98,000  -  -  -

พื้นที่รวม 2800 ตร.ม.

งบประมาณ..98000..บาท 2800 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 558 เมตร 
ปริมาณดิน 2678ม³

76,200  -  -  -

พื้นที่รวม 2232ตร.ม.

งบประมาณ...76,200..บาท

12) เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13  
จากส านักสงฆ์หนองโพธิน์้อย ถึง นา
นายสุชาติ ชาวนา

กองช่าง

กองช่าง

ถนนดิน 
2232 ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

9) เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 จากที่
นานายเภาว ์ พนัธศ์รี เชื่อมถนนดิน
บา้นฉันเพล

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
2110 ตร.

ม.

ถนนดิน 
2800 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ

สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

ถนนดิน 
4500 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ

สะดวกสบายในการ
ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น

11) เสริมสร้างถนนดิน  หมู่ 12  
จากคลองส่งน้ าบา้นสดอ ถึงหนองยาว

กองช่าง10)เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 จาก
ที่นานายจวด แก้วเหล่ียม ถึง ถนนค
สล.ฉันเพล -แสรออ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

3 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิคลุก  17 เส้นทาง
ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 400  เมตร 124,000  -  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม  1200  ตร.ม.

งบประมาณ...124,000..บาท 1200 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 105 เมตร 
ปริมาณดิน 408 ม³ ปริมาณหนิคลุก
 21 ม³

24,800  -  -  -

พื้นที่รวม  315 ตร.ม.  -  -  -

งบประมาณ..24,800.บาท
3) เสริมสร้างถนนดินลงหนิคลุก หมู่ที่
 3  ลงหนิคลุกคันคลองหว้ยแจงแมง
ฝ่ังทศิเหนือ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ฝ่ังถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 725 เมตร 52,400  -  -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

พื้นที่รวม  2900 ตร.ม.
งบประมาณ..52400..บาท

4)ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 ลงหนิคลุก
คันคลองหนองระหารทั้งสองฝ่ัง

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 2400 เมตร  -  - 172,800  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

พื้นที่รวม 9600 ตร.ม.

งบประมาณ 172,800 บาท

ถนนหินคลุก
 9600 ตร.ม.

กองช่าง

1200 ตร.
ม.

ถนนหนิ
คลุก2900

 ตร.ม.

2) เสริมสร้างถนนดินลงหนิคลุก หมู่ 
12  ซอยบา้นนายส าเริง เรืองรัมย์ 
ถึงถนนกลางหมู่บา้น

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น

1 )เสริมสร้างถนนดินลงหนิคลุก หมู่ที่
 1  จากที่ดินนายสุรินทร์ พอกพนู 
ถึงที่ดินนางวนัดี  ยืนยาว

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนหนิ
คลุก 315 

ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 290 เมตร 
ปริมาณหนิ 58ม³

      -   - 15,660  -

พื้นที่รวม 870 ตร.ม.

งบประมาณ...15660.บาท
6) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3  จากบา้น
นายชาตรี จารัตน์ ถึง นานางสมพาด
 พร้ิงเพราะ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 
ปริมาณหนิ 80ม³

       - 21,600  -  -

พื้นที่รวม 1200 ตร.ม.

งบประมาณ.....21600.บาท
เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง  3 เมตร ยาว 800 เมตร 
ปริมาณหนิ 80ม³

      - 48,100  -  -

พื้นที่รวม   2400 ตร.ม.

งบประมาณ....48100.บาท
ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 500 ม. 27,000  -  -

พื้นที่รวม 1500 ตร.ม.

งบประมาณ 27,000 บาท
ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 2500 เมตร     - 180,000  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม 10,000 ตร.ม.

งบประมาณ180,000บาท

ถนนลงหิน
คลุก 1500 

ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

ถนนลง
หนิคลุก 
10000 
ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

ถนนลง
หนิคลุก 
2400 ตร.

ม.

ถนนหินคลุก
 870 ตร.ม.

7)ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3  จากที่นา
นางสวนุ  สุดงาม ถึงถนนพะเนา-โคก
อาโพน

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

5) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3  ถนนลง
หนิคลุก จากนาชาตรี จารัตน์ ถึง 
บา้นนายปราโมทย์  พอ่ค้า

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

ถนนลงหิน
คลุก 1200 

ตร.ม.

กองช่าง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

8) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 จากบา้น
นายปราโมทย์ ถึงประปาหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

9) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 4 จากบา้น
ระงอล ถึงเขตบา้นใหม่ หมู่ที่ 9

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

10)ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 4 ลงหนิ
คลุกคันคลองหนองระหาร ถึงบล็อค
คอนเวร์ิด เขตบา้นใหม่ หมู่ที่ 9

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 2500 เมตร       - 180,000  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม 10,000 ตร.ม.

งบประมาณ 180,000 บาท
เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง5 เมตร ยาว 1500 เมตร 135,000  -  -  -

พื้นที่รวม 7500 ตร.ม.

งบประมาณ.. 135000 บาท
12) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 6 จากที่
นานางผอย สมานทอง ถึงที่นานาย
กัน ขาวงาม

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง  5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 ปริมาณหนิคลุก 400 ม³

112,000 112,000  -  -

พื้นที่รวม 5,000 ตร.ม.

งบประมาณ 224000 บาท 2500 ตร.ม. 2500 ตร.ม.
13) ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 7 จาก ที่
นานางสมศักด์ิ ยืนยาว ถึงคลองปา่

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนิคลุก 372ม³

105,000 105,000  -  -

พื้นที่รวม 4,650 ตร.ม.

งบประมาณ 210,000 บาท

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนลงหิน
คลุก 10000

 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น

ถนนลงหิน
คลุก 7500 

ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

ถนนลงหิน
คลุก 372 

ตร.ม.

11) ถนนลงหนิคลุก หมู่ 5 จากที่นา
นายค าพทุธ  พนูชัย ถึงที่นานางเชียว
 ไทยเที่ยง.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองช่างถนนลงหิน
คลุก  5000

 ตร.ม.

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 1300 เมตร
 หนิคลุก 520 ม³

49,000 49,000 49,000 49,000 กองช่าง

พื้นที่รวม  6500 ตร.ม.

งบประมาณรวม 313,200 บาท 1000 ตร.ม. 1000 ตร.ม 1000 ตร.ม. 1000 ตร.ม.
ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 840 เมตร 
หนิคลุก 168ม³

101,100   -  -  -

พื้นที่รวม 2520 ตร.ม.

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง  4 เมตร ยาว 1500 เมตร
 หนิคลุก 450ม³

139,300 139,300  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม  6000 ตร.ม.

งบประมาณรวม 278600  บาท 3000 ตร.ม. 3000 ตร.ม.

17)ถนนลงหนิคลุก  หมู่ที่ 9 จากที่
นานางวนัเพญ็ พนัธศ์รี  ถึงที่นานาย
ชัย สมัครสมาน

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร
 หนิคลุก 300ม³

92,000 92,000  -  - กองช่าง

พื้นที่รวม 4000 ตร.ม.

งบประมาณ 184,000 บาท 2000 ตร.ม. 2000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น

ถนนลงหิน
คลุก 6000 

ตร.ม.

14)ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 8 จากที่นา
นายสิทธโิชค สมานรักษ ์ถึงโคกสีมา

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ถนนหินคลุก
 4000 ตร.ม.

ถนนลงหิน
คลุก 4000 

ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

16) ถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 9 จากนา
นายกึม สมัครสมาน ถึงที่นานางวไิล
พร  อุดมทวี

15)ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 8 ลงหนิ
คลุกคันหนองน้ าอันล็วงโคกสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ถนนลงหิน
คลุก 2520 

ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

5
พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขัง
ระยะทางรวม 800 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000

3) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้น บา้นระงอลและบา้น
บญุโลก หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขัง
ระยะทางรวม 800 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 วางท่อม.4 
จ านวน 800 

เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000

พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขังภายใน
หมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000

ระยะทางรวม 800 เมตร 200 เมตร 200 เมตร 200เมตร 200เมตร

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

วางท่อ ม.5 
จ านวน 800 

เมตร

กองช่างเพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

วางท่อ ม.3 
จ านวน 800 

เมตร

กองช่าง

กองช่างลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

5) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้นสามโค หมู่ที่ 6

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขัง 
ระยะทางรวม 800 เมตร

วางท่อ ม.6 
จ านวน 800 

เมตร

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า  จ านวน 8  หมู่บา้น

4) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5

1) วางทอ่ระบายน้ า ชนิดทอ่ผ่าซีก 
ภายในหมู่บา้น บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขัง
ระยะทางรวม 800 เมตร

2) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก 
ภายในหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

วางท่อ ม.1 
จ านวน 800 

เมตร



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

6 ) วางทอ่ระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังบริเวณ
ภายในหมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000

7)วางทอ่ระบายภายในชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังบริเวณ
ภายในหมู่บา้น

พื้นที่น้ าทว่มขัง ระยะทาง 800 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

200 เมตร  200 เมตร 200 เมตร 200 เมตร
100,000 100,000 100,000 100,000

200 เมตร 200 เมตร 200 เมตร 200 เมตร
9) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 13

150,000  -  -  -

 281 เมตร

6 โครงการ  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน และส่ิงปลูกสร้าง (ทั้งต าบล) 
 1) การปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อใหท้รัพย์สิน หรือส่ิงปลูก
สร้าง ที่ช ารุดเสียหาย  สามารถ
ใช้การได้ดีตามปกติ

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทุก
ประเภท เช่น ถนน สะพาน ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า อาคารส่ิงปลูกสร้าง
สาธารณประโยชน์ฯลฯ กรณีที่เกิดการ
ช ารุด เสียหาย

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
รายการ
ทรัพย์สิน
ที่ซ่อมแซม

ทรัพย์สิน ที่ช ารุด
ได้รับการบ ารุงรักษา
และสามารถใช้การได้
ดีตามปกติ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่างวางท่อ  ม.
10  จ านวน 
800 เมตร

พื้นที่น้ าทว่มขัง จากบา้นนางค าผอ
ยถึงสวนนางทพิวรรณ ,ข้างสระน้ า
หนองโพธิ(์ทศิตะวนัตก) ระยะทาง
รวม 281 เมตร

วางท่อ ม.13
 จ านวน 281

 เมตร

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังบริเวณ
ภายในหมู่บา้น

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

พื้นที่สภาพปญัหาน้ าทว่มขัง  
ระยะทาง 800 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

วางท่อม.8 
จ านวน 800 

เมตร

วางท่อ  ม.9
 จ านวน 800

 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

8) วางทอ่ระบายน้ าชนิดทอ่ผ่าซีก
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 10

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังบริเวณ
ภายในหมู่บา้น

พื้นที่น้ าทว่มขัง ระยะทาง  800 เมตร

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

7 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ (ทั้งต ำบล)
หมู่ที่ 2 จ านวน 4 ครัวเรือน, 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

หมู่ที่ 4 จ านวน 4  ครัวเรือน

 หมู่ที่ 6 จ านวน 8  ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 จ านวน 4 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 จ านวน 4 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10  จ านวน 4 ครัวเรือน

หมูที่ 11 จ านวน 3 ครัวเรือน

หมู่ที่ 12 จ านวน 3  ครัวเรือน

  รวม 34 ครัวเรือน

2)ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะในเขต
ต าบลปราสาททอง

เพื่อใหม้ีระบบไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

จ านวน 13 หมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 13
 หมู่บา้น

มีไฟฟา้สาธารณครอบ
คลุกทั้งพื้นที่

กองช่าง

 3)การติดต้ังไฟฟา้ส่องทางสาธารณะ จ านวน 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000

ภายในต าบล หมู่บา้นละ 3 จุด
100,000 100,000 100,000 100,0004)ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้สาธารณะ จ านวน

รายการ
ทรัพย์สิน
ที่ซ่อมแซม

เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้สาธารณะ
ภายในหมู่บา้นสามารถใช้งานได้

ดีตามปกติทกุจุด

ด าเนินการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 
หรือด าเนินการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงใหส้ามารถใช้การได้ดี
ตามปกติทกุหมู่บา้น

อุปกรณ์ไฟฟา้ใน
หมู่บา้นสามารถใช้การ
ได้ดีตามปกติ ลดการ
สูญหายทรัพย์สินที่อาจ
เกิดขึ้น

กองช่าง

 156 จุด การสัญจรมีความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กองช่างเพื่อความปลอดภยัในการสัญจร

จ านวน 34
 ครัวเรือน

1)ขยายเขตไฟฟา้ครัวเรือน /ไฟฟา้
เพื่อการเกษตร

เพื่อใหม้ีระบบไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทกุครัวเรือน



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชมุชน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 ยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

8 จัดหาวสัดุส านักงาน เพื่อจัดหาวสัดุส านักงานตาม
ความจ าเปน็ในการปฏบิติังาน
กองช่างใหม้ีประสิทธภิาพและ
เพยีงพอ

ส ารวจและจัดหาส านักงานส าหรับ
กองช่างตามความจ าเปน็ ปลีะ 4 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 4 
คร้ัง

กองช่างมีวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็
เพยีงพอต่อการปฏบิติั
ราชการ

กองช่าง

9 จัดหาวสัดุก่อสร้าง เพื่อจัดหาวสัดุก่อสร้างตามความ
จ าเปน็ในการปฏบิติังานกองช่าง
ใหม้ีประสิทธภิาพและเพยีงพอ

ส ารวจและจัดหาส านักงานส าหรับ
กองช่างตามความจ าเปน็ ปลีะ 4 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 4 
คร้ัง

กองช่างมีวสัดุก่อสร้าง
ที่จ าเปน็เพยีงพอต่อ
การปฏบิติัราชการ

กองช่าง

10 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ตาม
ความจ าเปน็ในการปฏบิติังาน
กองช่างใหม้ีประสิทธภิาพและ
เพยีงพอ

ส ารวจและจัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์
ส าหรับกองช่างตามความจ าเปน็ ปี
ละ 4 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 4 
คร้ัง

กองช่างมีวสัดุก่อสร้าง
ที่จ าเปน็เพยีงพอต่อ
การปฏบิติัราชการ

กองช่าง

11 จัดหาวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดหาวสัดุไฟฟา้และวทิยุ
ตามความจ าเปน็ในการ
ปฏบิติังานกองช่างใหม้ี
ประสิทธภิาพและเพยีงพอ

ส ารวจและจัดหาวสัดุไฟฟา้และวทิยุ
ส าหรับกองช่างตามความจ าเปน็ ปี
ละ 4 คร้ัง

90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน 4 
คร้ัง

กองช่างมีวสัดุไฟฟา้
และวทิยุที่จ าเปน็
เพยีงพอต่อการปฏบิติั
ราชการ

กองช่าง



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
1 จ้างเหมาบริการพี่เล้ียงเด็กเล็ก 96,000 96,000 96,000 96,000

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน
2

226,500 226,500 226,500 226,500 จ านวนเด็ก

         ป ี60 (งบ 226,500) นักเรียน

245 วนั 245 วนั 245 วนั 245 วนั
3 291,200 291,200 291,200 291,200

280 วนั 280 วนั 280 วนั 280 วนั

กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

จ านวน 1 อัตรา สังกัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

ฉันเพล

เพื่อช่วยเหลือ ดูและสนับสนุน
การสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล

จ านวนเด็ก
นักเรียน

ป ี60 (งบ 96000 )

จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง

ตามวยั

งบอบต.

ป ี60 (งบ 291,200)

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนได้รับการเรียนรู้แ
 การดูแลอย่างทั่วถึง และมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับ
เด็กนักเรียน จ านวน 45 
คน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนใหไ้ด้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่มี
สารอาหารครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก 
จ านวน   52  คน

กอง
การศึกษาฯ
และศพด.ฉัน

เพล

กอง
การศึกษาฯ
และศพด.ตา

ปดุงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 พฒันาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 6,000 6,000 6,000 6,000

5 201,760 201,760 201,760 201,760

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั

6 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตต าบลปราสาททอง

เพื่อพฒันาร่างกายของนักเรียน
ใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและ
สนับสนุนอาหารเสริมนมตาม
นโยบายรัฐบาล

เด็กอนุบาล - ป.1 - ป.6 
รร.สังกัด(สพฐ.) ในพื้นที่ 5
 แหง่

1,306,240 1,306,240 1,306,240 1,306,240

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั
7 170,000

100 คน 100 คน 100 คน 100 คน

ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจัดหาวสัดุและส่ือการเรียน
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จ านวนเด็กนักเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ในสังกัด 2
 แหง่ (ศพด.ตาปดุ,ศพด.

ฉันเพล)

170,000 170,000 170,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและ

เพยีงพอ

เพื่อใหค้รูได้รับการพฒันาทาง
การศึกษา มีความรู้เพิ่มขึ้น

งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

ครูศพด. จ านวน 3 คนๆ
ละ2000 บาทต่อปี

งบประมาณจัดสรรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

กองการศึกษาฯ

งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

จ านวนครู ครูได้รับการพฒันาทกัษะ
การสอนต่างๆเพิ่มขึ้น

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.ปราสาททอง

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม(นม) ครบ
ทกุคน

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัด ๒ แหง่

กองการศึกษา

จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

จ านวนเด็ก
นักเรียน 97 

คน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 
เพื่อใหเ้กิดพลังการพฒันาตนเอง
  เปน็เด็กดีของสังคม และ
ประเทศชาติ

เด็กและผู้ปกครองจ านวน
 1,000 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

เด็กและผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงหน้าที่และ
บทบาทส าคัญของตนเองใน
การพฒันาตนเอง การ
เสียสละ การรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

9 จัดหาวสัดุส านักงาน เพื่อจัดหาวสัดุส านักงานในการ
ปฏบิติังานส าหรับกองการศึกษา
 ฯ ตามความจ าเปน็และเพยีงพอ

ส ารวจและจัดหาปลีะ 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง กองการศึกษาฯ มีวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็และ
เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน
ราชการอย่างมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
1 150,000 150,000 150,000 150,000

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทมีนักกีฬาได้สร้างชื่อเสียงและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เยาวชน 

ประชาชนทั่วไปในการออกมาเล่น
กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต าบล/อ าเภอ

 /จังหวดั/ประเทศ

ทมีนักกีฬาอบต.ปราสาท
ทอง จ านวน 10  ทมี

จ านวนทมี
นักกีฬา

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสู่
ความเปน็เลิศและส่งเสริมการ

ออกก าลังกายแก่ประชาชนทั่วไป



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2 300,000 300,000 300,000 300,000

3 บา้นหนองไทร ม.5  -  - 500,000 500,000

บา้นหนองโพธิ ์ม.13

    จ านวน 2 แหง่

ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย 
และท ากิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษจ านวนแหง่ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บา้น

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลปราสาททอง

1.เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังของประชาชน 2. 
เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์และหา่งไกลยา
เสพติด 3.เพื่อส่งเสริมความรัก
สามัคคีในชุมชน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 13 
หมู่บา้น จ านวน 11 ทมี

จ านวนทมี 1)ประชาชนได้พฒันาความสามารถ
ด้านกีฬาเพื่อความเปน็เลิศและกีฬา
อาชีพ 2)เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์หา่งไกลยาเสพติด 3.เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน

กองการศึกษาฯ

เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังของ
ชุมชน และจัดกิจกรรมต่างๆ



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1.ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมใน
การกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา และอนุรักษใ์หค้งอยู่
สืบไป 2. เยาวชนรุ่นหลังตระหนัก
และรับรู้ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา4 อนุรักษสื์บสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

1.เพื่อสืบสานประเพณีแหเ่ทยีน
พรรษา  2.อนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ่นอันดีงาม 3.ความรักความ
สามัคคีในชุมชน

จัดกิจกรรมประกวดขบวน
แหเ่ทยีนพรรษา ของคนใน
ชุมชน จ านวน ๕ ขบวน 
และจัดกิจกรรมถวายต้น
เทยีนพรรษาวดัในพื้นที่

ตามแนวทาง
พระพทุธศาสนา

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

5 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และมีขวญัก าลังใจที่ดีในการ
ด ารงชีวติ

2.ประชาชน เยาวชน ได้รับทราบ
เร่ืองราวประเพณีดังเดิมของชุมชน
เขมรโบราณ 3.. ประชาชนมี
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าชุมชนเกิด
รายได้เพิ่มขึ้น

จัดงานประจ าปอีงค์ปราสาท
ทอง

กองการศึกษา1.เพื่อจัดพธิบีวงสรวงองค์
ปราสาททอง ตามความเชื่อของ
คนในทอ้งถิ่น 2..เพื่อกิจกรรมการ
แสดงแสงสีเสียง สืบทอดต านาน
วฒันธรรมชุมชนเขมรโบราณ 3.
ส่งเสริมใหเ้กิดการทอ่งเที่ยววถิี
ชุมชนเขมรและการทอ่งเที่ยว
โบราณสถานในพื้นที่

จ านวนคร้ัง  จัดกิจกรรมณ วดั
ปราสาททอง หมู่ที่ 8 

ต าบลปราสาททอง ปลีะ 1
 คร้ัง ในวนัที่ 13 เมษายน 

ของทกุปี



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

6 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1.เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมมีแนวทาง
ในการด าเนินชีวติตามหลัก
พระพทุธศาสนา 2. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมทดีีงาม ท าให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ข้าราชการ 
พนักงานทอ้งถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. จ านวน 
100 คน ณ วดัสามโค

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินชีวติตามหลัก
พระพทุธศาสนา เกิดปฏบิติัตนได้
อย่างเหมาะสม และน าความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวติประจ าวนั กับตนเอง 
ครอบครัว และที่ท างานอย่างมี
ความสุข

กองการศึกษา

7 สืบสานประเพณีพื้นบา้น เพื่อจัดกิจกรรมใหค้วามรู้ และ
ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีพื้นบา้น 
เช่น การร าตรด /การร้องเล่น
กันตรึม/แซนโฎนตา/การละเล่น
ร าสาก/การละเล่นต่างๆ/อาหาร
พื้นที่บา้นและพธีกีารส าคัญต่างๆ
ของชุมชนเขมรโบราณ

จ านวน 13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บา้น เด็ก เยาวชน รุ่นหลัง ได้รับรู้
ประเพณีพื้นบา้นส าคัญต่างๆของ
ทอ้งถิ่นตนเอง มีการสืบทอด
วฒันธรรมใหค้งสืบไปมิใหสู้ญหาย
ตามกาลเวลา

กองการศึกษา



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8 ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุได้ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น  2. เพื่อส่งเสริม
ใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

จัดกิจกรรมน าออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาละ ๒ 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงและมีสุข
จิตที่ดี

กองการศึกษา

9 100,000 100,000 100,000 100,000

10 บรูณะซ่อมแซมและปรับปรุง
ภมูิทศัน์รอบองค์ปราสาททอง

เพื่อเปน็ท านุบ ารุงรักษาและ
อนุรักษโ์บราณสถาน

ปราสาททอง หมู่ที่ 8 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  1 
แหง่

มีภมูิทศัน์ที่สวยงามเหมาะแก่การ
เปน็แหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์

กองการศึกษา

ปรับปรุงภมูิทศัน์สวนส่งเสริม
สุขภาพและสนามกีฬาประจ า
ต าบล

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ สวน
ส่งเสริมสุขภาพและสนามกีฬา
ประจ าต าบล

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มี
พื้นที่ออกก าลัง และพกัผ่อนหย่อนใจ

กองการศึกษาจ านวน1 แหง่จ านวน 1 แหง่



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรประจ าต าบล
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจ า
ต าบลปราสาททอง

จ านวน 1 แหง่ 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนแหง่ กลุ่มเกษตรกรมี
ศูนย์บริการข้อมูล
ด้านการเกษตร และ
รับรู้ข้อมูลทาง
วชิาการเกษตร และ
น าความรู้ไปปรับใช้

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการเอง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 ฝึกอบรมการผลิตพนัธข์้าวกลุ่ม
เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้การ
ผลิตพนัธข์้าวใหแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกร 2. กลุ่มเกษตรกร
ประหยัดทนุต้นในการจัดซ้ือ
เมล็ดพนัธข์้าว

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
เมล็ดพนัธข์้าว 2.กลุ่ม
เกษตรกรประหยัด
ต้นทนุการผลิตเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงโคใหแ้ก่
เกษตรกรยากไร้

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ยากไร้ใหม้ีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น  2.ผู้ยากไร้รู้จักพึ่งพา
ตนเองจากอาชีพเล้ียงโค

เกษตรกรยากไร้ต าบล
ปราสาททอง

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
ยากไร้

เกษตรผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือและมี
รายได้เพยีงพอต่อ

การด ารงชีพ

ส านักปลัด

4 อบรมใหค้วามรู้การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร

เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกรในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 2. 
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ท าใหเ้กษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

เกษตรกรน าความรู้
ไปปรับใช้ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภณัฑ์ต่างๆ

ส านักปลัด



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ฝึกอบรมการปลูกพชืน้ าน้อย เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี
การปลูกพชืหลังฤดูการเก็บ
เกี่ยวและเพิ่มรายได้

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

เกษตรกรน าความรู้
ไปปรับใช้ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

6 ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อลดต้นทนุ

1.เกษตรกรมีความรู้วธิกีาร
ผลิตอาหารสัตวต่์างๆที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง และ
ลดต้นทนุค่าอาหารสัตวไ์ด้

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

เกษตรกรสามารถ
ผลิตอาหารสัตวเ์พื่อใช้

เองได้

ส านักปลัด

7 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกษตร
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ

เกษตรกรมีความรู้เกษตร
พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ
 เพิ่มขึ้น

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

น าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้กับพื้นที่

การเกษตรของตนเอง

ส านักปลัด

8 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การปลูก
หม่อน

อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรปลูกหม่อนเพื่อ
จ าหน่าย และการแปรรูปใบ
หม่อน

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

เกษตรกรมีความรู้
และน าไปใช้สร้าง

อาชีพตนเอง

ส านักปลัด



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การจัดต้ัง
สหกรณ์การเกษตร

เกษตรกรความรู้เกี่ยวกับการ
จัดต้ังสหกรณ์เพิ่มขึ้น 2. เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการ
รวมกลุ่มการด าเนินการและ
มีอ านาจในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกรที่
เข้ารับการ

อบรม

เกษตรกรมีความรู้
และเกิดการรวมกลุ่ม
มีการด าเนินการที่
แข้มแข็งและยั่งยืน

ส านักปลัด

10 โครงการ รักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน

เพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริใน
การปลูกปา่ และรักษาแหล่ง
น้ า 2.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ต าบลปราสาททอง

พื้นที่สาธารณภายในต าบล
ปราสาททอง

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
พื้นที่ปลูกปา่

สนองโครงการ
พระราชด าริ และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่

ส านักปลัด

11 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อสนองโครงการ
พระราชด าริ และส านึกใน
พระมหากรุณาธคุิณของ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ และ
เกิดพฒันาพื้นที่ตามแนวทาง
พระราชด าริต่างๆอย่างยั่งยืน

13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บา้น

ได้สนองพระราชด า
ตามแนวทางการ

พฒันาฯ ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 จ านวน   4   แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000

หนองใหญ่ ม. 3

หนองเฉนียง ม. 4  1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

หนองไทร ม.5

หนองตาเตีย ม. 12

คลองส่งน้ า หมู่ที่ 4 100,000

หว้ยตาโต๊ด หมู่ที่ 4
หนองระหาร หมู่ที่ 8

14 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงต้นแบบ

จ านวน 13 หมู่บา้น

 

กองช่างเพื่อพฒันาแหล่งน้ าให้
สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น

13 ก าจัดวชัพชืแหล่งน้ าสาธารณะ

สร้างร้ัวลวดหนามล้อมแหล่ง
น้ าสาธารณภายในต าบล
ปราสาททอง

มีแหล่งน้ าสะอาด
ส าหรับเกษตรกร

จ านวนแหง่ กองช่างเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และปอ้งกันสัตวเ์ล้ียงบกุรุก
และท าลาย

สามารถเพิ่มปริมาณ
ในการกักเก็บน้ าได้

เพิ่มขึ้น

100,000 100,000 100,000 จ านวนแหง่
 3 แหง่

จ านวนแหง่1)เพื่อเปน็ศูนย์เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบใน
การถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ได้2) เพื่อเปน็สถานที่สาธติ
การใช้วถิีชีวติพอเพยีงและ
การท าเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านักปลัดประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบใน
พื้นที่

200,000 200,000 200,000 200,000

๗



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ตระหนักและด ารงชีวติตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง มีกินมีใช้ เล้ียงชีพ
ตนเองและครอบครัวได้

คัดเลือกเปา้หมายจาก 13 
หมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
หมู่บา้น

ประชาชนมีรายได้ 
พอมี พอกินตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ตาม
นโยบายรัฐ

ส านักปลัด
อบต.



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 50,000 50,000 50,000 50,000

50,000 50,000 50,000 50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส านักปลัดอบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564  )

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1)เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความ
เข้าใจปญัหาและผลกระทบจากขยะ
มูลฝอย 2) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทที่ต้น
ทาง เช่น การลด คัด แยก และการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

คัดเลือกหมู่บา้นต้นแบบปี
ละ 1 หมู่บา้น

ชุมชนมีจิตส านึกในการทิ้ง
ขยะและรู้จักจัดการขยะแต่
ละประเภทอย่างถูกต้อง ลด

ปริมาณขยะในพื้นที่

ส านักปลัดอบต.การจัดการขยะชุมชน

              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

จ านวน
หมู่บา้น

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

2 ส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพด้วยมูลสัตว์

1)เพื่อลดการใช้แก๊สหงุต้ม             
2)เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน         
3) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ปลีะ 50 ครัวเรือน จ านวน
ครัวเรือน

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ จะหนัมาใช้พลังงาน

ทางเลือกก๊าชชีวภาพเพิ่มขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

4 ล้อมร้ัวที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ภายในต าบล
ปราสาททอง

เพื่อปอ้งกันการบกุรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่

ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ภายในต าบล

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแหง่ ปอ้งกันการบกุรุกทดิีน
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ด้านการ ราษฎรบา้นระงอลหมู่ 4

ปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ จ านวน 160 ราย

จ านวน 1 คร้ัง

7

ส านักปลัดอบต.

กองช่าง

กองช่างจ านวน 1
แหง่

100,000

100,000100,000

จ านวน 1 
คร้ัง

ชุมชนมีแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และควบคุมไฟปา่

-

80,000  -  -

50,000 50,000 50,0003 ส านักปลัดอบต.

100,000

เพื่อใหท้ราบแนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์และปอ้งกันการบกุรุก

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่     1 -13

100,000

ปา่หนองเยีย หมู่ที่ 4  
รอบพื้นที่ 456 ไร่

100,000100,000

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันไฟปา่

6 ขุดลอกและสร้างแนวกัน
ไฟปา่ไม้หนองเยีย

 เพื่ออนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้ใหค้งอยู่ 100,000

 -

ได้ปอ้งกันการบกุรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์

รณรงค์เผยแพร่ความรู้
และการสร้างจิตส านึกการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้าง
จิตส านึกการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

13 หมู่บา้น 50,000 จ านวน
หมู่บา้น

ประชาชนเกิดตระหนักและ
มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

ส ารวจรังวดัพื้นที่
สาธารณประโยชน์ใน
ต าบลปราสาททอง

5



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
80,000 80,000 80,000 80,000

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

70,000

ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือและมีที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสม

ส านักปลัดอบต.ผู้ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

จ านวน
ครัวเรือน

3 70,000 70,000

1

20,000 20,000

เพื่อสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ
ครัวเรือนผู้ยากไร้ใหม้ีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่งคงปลอดภยั

ซ่อม/สร้างบา้นผู้ยากไร้

ส านักปลัดอบต.20,0002

ส านักปลัดอบต.จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ครัวเรือนผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ

สงเคราะหค์รอบครัวที่มี
ฐานะยากจน

เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหค่์า
ครองชีพใหแ้ก่ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์
ที่อบต.ก าหนด

ครอบครัวยากจนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง

20,000 จ านวน
ครัวเรือน

ครัวเรือนผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ และมี

ก าลังใจในการด ารงชีวติ

70,000เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ยากไร้ 
หรือครอบครัวยากจนใน

ต าบลปราสาททอง

สงเคราะหเ์ด็กที่ถูกทอดทิ้ง 
ยากไร้ หรือครอบครัวยากจน

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็ก
ที่ถูกทอดทิ้ง หรือ ครอบครัว
มีฐานะยากจน



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1

2 จ านวน
ครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสถาบนั
ครอบครัวในชุมชน ครอบครัวที่
เส่ียงต่อปญัหาสังคม

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน

3

20,000 20,000

เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม มีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม

ปลีะ ๑ คร้ังๆละ 20 
ครัวเรือน

ค่ายเยาวชนไทยหา่งไกลยา
เสพติด และการมี
เพศสัมพนัธก์่อยวยัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเยาวชน สร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสังคม

ส านักปลัดครอบครัวเกิดความรัก
ความเข้าใจกันมากขึ้น 
ลดปญัหาทางสังคมและ

ปญัหาครอบครัว

ส านักปลัด

200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

20,000

200,000 200,000 200,000

20,000

ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ด้าน

การพฒันาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น

ฝึกอบรมพฒันาอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บา้นต าบลปราสาททอง

เปดิวสัิยทศัน์ใหแ้ก่กลุ่มสตรีมี
มุมมองที่กวา้งไกลขึ้น 2.กลุ่ม
สตรีน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ในชุมชนและ
ครอบครัวได้

อบรมกลุ่มสตรีต าบล
ปราสาททอง ปลีะ 1 

คร้ังๆละ จ านวน 100 คน

200,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

อบรมเยาวชนปลีะ 1 
คร้ังๆละ 60 คน

200,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

5 ฝึกอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
การแปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชน 
พฒันารูปแบบ การบรรจุภณัฑ์
 และการเพิ่มช่องทางจ าหน่าย

จ านวน 13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน13 
หมู่บา้น

 ประชาชนมีโอกาส และ
สร้างช่องทางในการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัดอบต.

6 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันเชิง
พื้นที่

เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผู้
วา่งงานในพื้นที่

ส ารวจผู้วา่งงาน และ
คัดเลือกผู้ประสงค์ฝึก
อาชีพ จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 100 
คน

กลุ่มผู้วา่งงานมีความรู้ มี
ทกัษะในการประกอบ
อาชีพต่างๆและพึ่งพา
ตนเองได้

ส านักปลัดอบต.

4 ส านักปลัด 
ร่วมกับสภ.ตากูก

30,000 30,000 30,000ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 
รณรงค์ใหค้วามรู้การปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พื้นที่ สอดส่องดูแลกลุ่มเส่ียง
ต่อปญัหายาเสพติด

เด็ก เยาวชน กลุ่มเส่ียง
ต าบลปราสาททอง

30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รับรู้

สถานการณ์ปญัหายาเสพ
ติดและมีการปอ้งกัน

ปญัหายาเสพติดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ต่อสังคม



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

7 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริมพฒันากลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 13 
หมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 13 
หมู่บา้น

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ส านักปลัดอบต.

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000เศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

จ านวน 13 
หมู่บา้น

ส่งเสริมประสิทธภิาพการทอ
ผ้าไหมเอกลักษณ์ต าบล
ปราสาททอง

ส านักปลัดอบต.

9 กลุ่มอาชีพทอผ้าได้รับ
การพฒันาศ กยภาพใน
การทอผ้าใหเ้กิดรูปแบบที่
ตลาดต้องการ

100,000 100,000 100,000

8 จ านวนกลุ่ม

งบหมุนเวยีนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
จ านวน 13  หมู่บา้น

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการกลุ่ม

1)เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ผ้า
ไหมต าบลปราสาททอง ใหม้ี
มาตรฐาน เปน็ที่ต้องการของ
ตลาด 2)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้ับผลิตภณัฑ์ผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม จ านวน 13
 หมู่บา้น ๆละ 10 คน รวม
 130 คน

100,000 ส านักปลัดอบต.



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

1)เพื่อพฒันาด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม

2. เพิ่มศักยภาพการผลิตให้
ตรงกับความต้องการของตลาด

3.รู้จักการบริหารจัดการด้าน
การตลาด

10 กลุ่มอาชีพ หมู่บา้นละ 5 
คน จ านวน 13 หมู่บา้น

100,000  -  -พฒันาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการและการตลาด

กลุ่มอาชีพ

 - ส านักปลัดกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
และมีการบริหารจัดการ

ด้านการตลาดที่ดีขึ้น

จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 65 
คน



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 2563  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 100,000 100,000 100,000

2 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

ส านักปลัด
อบต.

จัดกิจกรรมและอบรมการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุรู้จักการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้องและหา่งไกลจากโรคภยั
ต่างๆ

กลุ่มผู้สูงอายุต าบล
ปราสาททอง จ านวน 
1,024 คน

กลุ่มผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวน 13 
หมู่บา้น

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส านักปลัด
อบต.

ประชาชนเกิดการตระหนัก
รับรู้การปอ้งกันและควบคุม

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

100,000ปอ้งกันและควบคุมโรค เพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์
ปอ้งกันและควบคุมโรคในพื้นที่
 และจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
และการแพทย์

จ านวน 13 หมู่บา้น

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 8,170,800 8,170,800 8,170,800 8,170,800 จ านวน ผู้สูงอายุได้รับสวสัดิการ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปขีึ้นไป ผู้สูงอายุ และมีรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

ตามนโยบายรัฐบาล 1024 คน
12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน

2 เพื่อจ่ายเบี้ยความพกิารใหแ้ก่ 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 จ านวน ผู้พกิารได้รับสวสัดิการ ส านักปลัด

ผู้พกิารในพื้นที่ ตามนโยบาย คนพกิาร และมีรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

รัฐบาล

12 เดือน

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 160 คน

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์, เพื่อจ่ายเงินสงเคราะหผู้์ปว่ย 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ผู้ปว่ยได้รับสวสัดิการ ส านักปลัด

หรือผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์หรือผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ปว่ย และมีรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบล จ านวน 
1,024 ราย

 งบประมาณจัดสรร

เบี้ยความพกิารใหแ้ก่ผู้พกิาร ผู้พกิารในต าบล จ านวน 
160 ราย งบประมาณจัดสรร

ผู้ปว่ย HIV ในต าบล

งบอบต.



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อส่งเสริมการจัดสวสัดิการ สมทบงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000

สังคมใหป้ระชาชนในเขต าบล ปลีะ ๑ คร้ัง

ใหค้รอบคลุมทกุเพศ วยั
5 110,000 110,000 110,000 110,000

4 สนับสนุนเงินสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบล
ปราสาททอง

จ านวน
สมาชิก
กองทนุ

ประชาชนต าบลได้รับ
สวสัดิการทั่วถึงทกุระดับ

ส านักปลัดอบต.

สนับสนุนปี
ละ 1 คร้ัง

กองทนุมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนได้รับการดูแล

สุขภาพที่ดี

ส านักปลัดอบต.สนับสนุนเงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพต าบล
ปราสาททอง

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ต าบลปราสาททอง

เบกิจ่ายงบประมาณ
สมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพต าบล
ปราสาททองตาม
หลักเกณฑ์และหนังสือส่ัง



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างเวทกีลางลานอาคาร
เอนกประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใหบ้ริการใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย

 จ านวน 1 แหง่ ตาม
รูปแบบที่อบต.ก าหนด

500,000  -  -  - จ านวน 1 แหง่ ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย

กองช่าง

2 พฒันาปรับปรุงภมิทศัน์ที่ท าการ
อบต.ปราสาททอง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนใหไ้ด้รับ
ความสะดวกสบาย

ปรับปรุงพื้นที่บริการให้
มีความเหมาะสม 
ประดับตกแต่งพื้นที่ให้
มีความสวยงาม 
ประชาชนมีจุดนั่งพกั
บริการ

ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

กองช่าง200,000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

จัดท าฐานข้อมูลทั้งต าบล ร้อยละการ
จัดเก็บรายได้ที่

เพิ่มขึ้น

การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

กองคลัง 
กองช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติัราชการ และจัดพฒันาการ
จัดเก็บรายได้

1 100,000 100,000 100,000 100,000

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

4 ก่อสร้างหอ้งน้ า (ตามรูปแบบที่
อบต.ก าหนด)

เพื่อสุขลักษณะอนามัยที่
เหมาะสมตามแบบมาตรฐาน

สนามกีฬากลาง 1 แหง่
,หอ้งประชุมสภา 1 แหง่

 - 500,000 500,000 500,000 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 3 แหง่

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย

กองช่าง

5 ส ารวจและประเมินความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ

เพื่อเปน็เก็บข้อมูลในการปรับปรุง
และพฒันาองค์กร และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใหบ้ริการ

ด าเนินการจ้างสถาบนั/
หน่วยงานกลาง เพื่อ

ประเมินความพงึพอใจ
จากผู้รับบริการงาน

ด้านต่างๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ได้ข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการ
ใหบ้ริการและการพฒันา
องค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.

6 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตที่ท าการอบต.
ปราสาททอง

เพื่อรักษาความปลอดภยัสถานที่
ราชการ

ยาว 30 เมตร สูง 2 
เมตร ตามแบบที่อบต.
ก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนพื้นที่
ก่อสร้าง

สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กองช่าง

7 ส านักปลัด
อบต.

300,000 300,000 300,000 บคุลากรอบต.ปราสาท
ทอง เกิดการพฒันา

ประสิทธภิาพ และน า
ความรู้ในการอบรมมาใช้

ในการปฏบิติัราชการ

อบรมเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร
ทอ้งถิ่น

เพื่อเพิ่มพนูประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ 
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บคุลากรทอ้งถิ่นอบต.
ปราสาททอง ทกุคน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

300,000 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความ

เข้าใน
หลักสูตรการ

ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

8 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตในองค์กร
และการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามในการปฏบิติัราชการ ใหก้าร
ปฏบิติัราชการเกิดความโปร่งใส 
ลดปญัหาการทจุริตในองค์กร

บคุลากรทอ้งถิ่นอบต.
ปราสาททอง ทกุคน

20,000   20,000    20,000    20000 ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น

บคุลากร มีความรู้และ
เข้าใจในการปฏบิติังาน
ใหเ้กิดความโปร่งใส

ส านักปลัด
อบต.

9 จัดหาวสัดุส านักงาน(ส านักปลัดอบต.) เพื่อจัดหาวสัดุส านักงานในการ
ปฏบิติัตามความจ าเปน็ส าหรับ
ส านักปลัดอบต.

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
ส านักงานส าหรับส านัก
ปลัดอบต.ตามความ
จ าเปน็ปลีะ 4 คร้ัง

170,000 170,000 170,000 170,000 จ านวน
รายการจัดหา ส านักปลัดอบต.มีวัสดุ

ส านักงานที่จ าเป็นและ
เพียงพอในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.

10 จัดหาวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านัก
ปลัดอบต.)

เพื่อจัดหาวสัดุงานบา้นงานครัวใน
การปฏบิติัตามความจ าเปน็
ส าหรับส านักปลัดอบต.

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
งานบา้นงานครัว
ส าหรับส านักปลัดอบต.
ตามความจ าเปน็ปลีะ 4
 คร้ัง

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
รายการจัดหา

ส านักปลัดอบต.มีวสัดุ
งานบา้นงานครัวที่
จ าเปน็และเพยีงพอใน
การปฏบิติัราชการอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

11 จัดหาวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ส านักปลัดอบต.)

เพื่อจัดหาวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่งในการปฏบิติัตามความ
จ าเปน็ส าหรับส านักปลัดอบต.

ส ารวจจัดหาตามความ
จ าเปน็ตลอด
ปงีบประมาณ

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
รายการจัดหา

ส านักปลัดอบต.มีวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่งที่
จ าเปน็และเพยีงพอใน
การปฏบิติัราชการอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

12 จัดหาวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(ส านักปลัดอบต.)

เพื่อจัดหาวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนในการปฏบิติัตามความจ าเปน็
ส าหรับส านักปลัดอบต.

ส ารวจจัดหาตามความ
จ าเปน็ตลอด
ปงีบประมาณ

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
รายการจัดหา

ส านักปลัดอบต.มีวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่งที่
จ าเปน็และเพยีงพอใน
การปฏบิติัราชการอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

13 จัดหาวสัดุการเกษตร (ส านักปลัดอบต.)เพื่อจัดหาวสัดุการเกษตรในการ
ปฏบิติัตามความจ าเปน็ส าหรับ
ส านักปลัดอบต.

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
การเกษตรส าหรับ
ส านักปลัดอบต.ตาม
ความจ าเปน็ปลีะ 4 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
รายการจัดหา

ส านักปลัดอบต.มีวสัดุ
เกษตรที่จ าเปน็และ
เพยีงพอในการปฏบิติั
ราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

14 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด
อบต.)

เพื่อจัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ในการ
ปฏบิติัตามความจ าเปน็ส าหรับ
ส านักปลัดอบต.

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักปลัดอบต.ตาม
ความจ าเปน็ปลีะ 4 คร้ัง

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
รายการจัดหา

ส านักปลัดอบต.มีวสัดุ
คอมพวิเตอร์ที่จ าเปน็
และเพยีงพอในการ
ปฏบิติัราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

15 จัดหาวสัดุส านักงาน(กองคลัง) เพื่อจัดหาวสัดุส านักงานในการ
ปฏบิติัตามความจ าเปน็ส าหรับ
กองคลัง

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
ส านักงานส าหรับกอง
คลังตามความจ าเปน็ปี
ละ 4 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
รายการจัดหา

กองคลังมีวสัดุส านักงาน
กองคลังที่จ าเปน็และ
เพยีงพอในการปฏบิติั
ราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง 

16 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง.) เพื่อจัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ในการ
ปฏบิติัตามความจ าเปน็ส าหรับ
กองคลัง

ส ารวจและจัดหาวสัดุ
ส านักงานส าหรับกอง
คลังตามความจ าเปน็ปี
ละ 4 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
รายการจัดหา

กองคลังมีวสัดุ
คอมพวิเตอร์ที่จ าเปน็
และเพยีงพอในการ
ปฏบิติัราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง

17 สร้างประตูร้ัวที่ท าการอบต.
ปราสาททอง

เพื่อความปลอดภยัของสถานที่
ราชการและมีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ตามแบบที่อบต.ก าหนด 100,000 0 0 0 จ านวน 1 แหง่ สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภยัและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

18 วางทอ่ระบายน้ าบริเวณที่ท าการ
อบต.ปราสาททอง

เพื่อระบายน้ าขังรอบบริเวณที่ท า
การอบต.ปราสาททองและสถานที่
ราชการมีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ตามแบบที่อบต.ก าหนด 100,000 0 0 0 จ านวน 1 แหง่ สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภยัและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง



แบบผ.๐๑

ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)
   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝึกอบรม  อปพร. เพื่อพฒันาศักยภาพเครือข่าย อป
พร. ทบทวนซักซ้อมความรู้ทกัษะ
การปฏบิติัหน้าที่แก่สมาชิกอปพร.

1 ส านักปลัด

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏบิติัหน้าที่

150,000150,000150,000150,000

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

สมาชิกอปพร.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

อปพร.
สามารถ

ปฏบิติัหน้าที่
ได้

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

2
โครงการฝึกซ้อมสาธารณภยัในชุมชน

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

3

4 100,000 100,000จัดหาวสัดุจราจร เช่น ปา้ยจราจร 
แผงกันจราจร ไฟสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุการจราจรทาง
บก

60,000 60,000 60,000ความปลอดภยัทางถนนช่วง
เทศกาลปใีหม่และสงกรานต์

เพื่อต้ังด่านเฝ้าระวงัอุบติัเหตุทาง
ถนน

ปลีะ 2 คร้ัง

ส ารวจและจัดซ้ือวสัดุ ปา้ย
จราจร ปลีะ 1 คร้ัง

ส านักปลัด0 จ านวน
รายการ

ลดความ
เสียหายใน
ชีวติและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน

100,000

จ านวนคร้ัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

60,000

เพื่อเตรียมพร้อมปอ้งกันเหตุสา
ธารณภยัในชุมชน

จ านวนคร้ัง ชุมชนมีความ
พร้อม เฝ้า
ระวงัเหตุสา
ธารณภยั

ต่างๆมากขึ้น

ส านักปลัด

ส านักปลัด



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

5 จัดหาวสัดุดับเพลิง เช่น หวัฉีด
ดับเพลิง สายดับเพลิง ถังดับเพลิง 
น้ ายาดับเพลิง เปน็ต้น

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้า
ระวงัเหตุอัคคีภยั

ส ารวจและจัดซ้ือวสัดุ
ดับเพลิงปลีะ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
รายการ

ลดความ
เสียหายใน
ชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านักปลัด



แบบ ผ.๐๑

ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อร าลึกวนัสถาปนาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นไทย และจัด
นิทรรศการผลงานที่ส าคัญเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์เพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน

จัดนิทรรศการผลงาน
ประจ าป ีจัดแสดงและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน
จาก 13 หมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สร้างขวญัแลก าลังในใจ
ปฏบิติัราชการเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน และ
ประชาชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า

ทกุส่วนราชการ

2 120,000 120,000 120,000 120,000

3 100,000 100,000 100,000 จ านวน

คร้ัง

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/ปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

ส านักปลัดเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์สร้าง
ความรักความสามัคคีในชุมชน

ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 ประชาชนมีความสามัคคี
และส านึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของสถาบนัพระ
มหาษตัริย์ไทย

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

โครงการ  อบต. พบประชาชน เพื่อออกหน่วยบริการเคล่ือนที่พบปะ
แลกเปล่ียน รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินการต่างๆให้ประชาชนรับทราบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส านักปลัดจ านวน
หมู่บา้น

ได้รับทราบข้อมูลและรายงาน
ข้อมูลต่างๆให้ประชาชนทราบ 
ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ

13 หมู่บา้น



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

4  การจัดการเลือกต้ังทกุระดับ 
และส่งเสริมระบอบ
ประชาธปิไตย

เพื่อจัดการเลือกต้ังและการส่งเสริม
ระบอบประชาธปิไตย

ด าเนินการจัดการ
เลือกต้ังตามกฎหมาย

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ประชาชนตระหนักและเหน็
ความส าคัญในการออกมาใช้
สิทธใินการเลือกต้ังและ
ลงคะแนนเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๘  บัญชีครุภัณฑ์ 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อน ามาใช้ในงาน
ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา และวันส าคญั
ต่างๆของราชการ 

โต๊ะหมู่บูชา  หมู่  9   จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย   
-โต๊ะท าด้วยไมส้ัก ขนาดกว้าง 9 นิ้ว 
-มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
-มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน 

17,000 0 0 0 ส านักปลดั 

2. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอกับผู้ใช้งานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตอบสนอง
ความต้องการประชาชนได้
รวดเร็ว 

1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะ  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2559) 
2.เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน  2 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะ  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

8,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,000 
1 เครื่อง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,000 
1 เครื่อง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

ส านักปลดั 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน  2 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที    

0 3,200 
1 เครื่อง 

3,200 
1 เครื่อง 

0 ส ำนกัปลดั 

3. งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อน ามาใช้งานในงานสื่อ
ประชาสมัพันธ์  อบรม 
ประชุมสมัมนา 
 

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนาด  3,000 ANSI Lumens   
จ านวน  1 เครื่อง 
2.จอรับภาพโปรเจคเตอร์  ชนิดแขวน มือ
ดึง ขนาดไม้น้อยกว่า 100 น้ิว อัตราส่วน  
4:3  จ านวน 1 จอ 
3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080  
ขนาด  60 น้ิว 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

33,000 
 
 
2,500 

 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 

42,000 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

ส านักปลดั 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์ 

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

4. งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์บ้านงานและ
งานครัว 

เพื่อน ามาใช้กรองน้ าดิบ
ห้องสุขาให้สุขภณัฑ์มี
ความสะอาดทนทาน 

เครื่องกรองน้ า   ชนิดถังแสตนเลส  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10 น้ิว  
จ านวน  2  เครื่อง   

36,000 0 0 0 ส านักปลดั 

5. สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อน ามาใช้ในการฉีดพ่น
ก าจัดยุงป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
-ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร/ชม. 
-ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
-เครื่องยนต์ก าลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

118,000 0 0 0 ส านักปลดั 

6. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อน ามาใช้งานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ชุดดับเพลิงมาตรฐาน จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย 
-เสื้อ 
-หมวก 
-กางเกง 
-รองเท้า 
-ถุงมือ –ผ้าคลุมศรีษะ 
 
 
 

0 0 78,000 0 ส านักปลดั 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

7. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อน ามาใช้งานใน
ส านักงาน อบต. 

เครื่องขยายเสียง  1 ชุด  ประกอบด้วย 
-เครื่องขยายเสียง 
-เครื่องผสมผสานเสียง 
-เครื่องแยกสัญญาณเสียง 
-ตู้ล าโพง  12 น้ิว 2 ทาง  4 ตู้  
-ตู้ล าโพง ซับเบส  18 น้ิว  4 ตู้ 
-ไมโครโฟน ไร้สาย 
-พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง สายสญัญาณ 

0 0 0 200,000 ส านักปลดั 

 


