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ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

1.ดา้นกายภาพ 
 

1.1 ประวตั ิ
องค์การบริหารส่วนต าโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ต าบลโพนโก 

อ าเภอสนม จังหวดัสรุินทร์  อยู่ห่างที่ว่าการอ าเภอสนมไปทางทิศเหนือ 6 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 41 ตารางกิโลเมตร 
 มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดังนี้ 
  ทิศเหนือ     มีอาณาเขตติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอทา่ตูม และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลน้ าเขียว  อ าเภอรัตนบุรี  
  ทิศใต ้     มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลสนม อ าเภอสนม 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี  
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวโคก อ าเภอท่าตูม 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่ลุ่ม
บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
 

1.3.  ลักษณะภูมิอากาศ   
ลักษณะภูมิอากาศเปน็แบบมรสมุ มี 3 ฤด ู
-ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
-ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน- ตุลาคม 
-ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์

 
 4.  ลักษณะของดิน    
    ลักษณะของดินในพื้นที่ต าบลโพนโก เป็นเดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่ลุ่มบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

 5. ลักษณะของแหล่งน้ า  
        แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -ล าน้ า ล าห้วย   9  แห่ง 
  -บึง หนอง 12  แห่ง 
แหล่งกักเก็บน้ า 
 -ฝาย  13  แห่ง 
 -บ่อน้ าตื้น 12  แห่ง 

 

 6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
         ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้แก่ เขตป่าสงวนหินล้ม 
    

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
       2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่ ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้าน ผูใ้หญบ่า้น 
1 บ้านโพนดวน นายสิริ          สายแสง 
2 บ้านโพนโก นายวรวุฒิ      สัตย์ใส 

3 บ้านเปือยป่าน นายประยงค์   กองฉลาด 
4 บ้านเป้า นายบัวริน      คมกล้า 
5 บ้านหนองบัวแดง นายไพบูลย์    สืบทอง 
6 บ้านโนนเปือย - 
7 บ้านโนนเปือย นายอัครเดช  ศรีงาม 
8 บ้านหนองคู นางสุภาณี    คุมดี 
9 บ้านหนองบัวแดง นายสมบัติ      สมพร้อม        

10 บ้านเป้าน้อย นายเฉลิม       วงศ์นาค 
11 บ้านโพนโก นายจันทจักร   แก้วใส 
12 บ้านโนนโพธิ์ นายประกิจ     แก้วกล้า 
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2.1ข้อมลูผู้บรหิาร/สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนโก 
1. นายสมจิต        พิมพ์น้อย ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพนโก 
2. นายชัยเทพ  รักบุญ  ประธานสภา อบต. 
3. นายวีระ    ภาชื่น  รองประธานสภา อบต. 
4. นายสมาน  พวงจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายต้องการ  ศรีชื่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
6.นายนพดล  มะลิงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
7.นายเอกอมร   พยัฆษา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
8.นายทองดี  มะลิงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
9.นางสุจริยาภร แก้วนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
10.นายทองสี  หมื่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
11.นางเหลือ  สุขสม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
12.นายสมศักดิ์   สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
13.นายสุทิน  ตรองจิตต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
14.นายไสว  ชนะชัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
15.นางสาวฉวีวรรณ เสียงสนั่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
16.นายประทุม   สวัสด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
17.นายเพียร  กิริยาดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
18.นายทองค า  ลุล่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
19.นายปฏิพจน์  บุญเพราะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
20.นางปาริฉัตร  ทองงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
21.นายสุวัน  ชะโกฏ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
3.ประชากร 
 
   

ต าบล/แขวง ครวัเรอืน ประชากร รวม 
ชาย หญงิ 

หมู่ที่1 บ้านโพนดวน 185 335 333 668 
หมู่ที่2 บ้านโพนโก 210 373 403 776 
หมู่ที่3 บ้านเปือยป่าน 305 545 498 1,043 
หมู่ที่4 บ้านเปา้ 151 320 318 638 
หมู่ที่5 บ้านหนองบัวแดง 273 467 463 8930 
หมู่ที่6 บ้านโนนเปือย 109 159 152 311 
หมู่ที่7 บ้านโนนเปือย 185 262 266 528 
หมู่ที่8 บ้านหนองค ู 93 172 171 343 
หมู่ที่9 บ้านหนองบัวแดง 144 260 249 509 
หมู่ที่10 บ้านเปา้น้อย 76 133 124 257 
หมู่ที่11 บ้านโพนโก 228 332 321 653 
หมู่ที่12 บ้านโนนโพธิ ์ 80 120 136 256 
          รวม 2,039 3,478 3,434 6,912 

 

                      ที่มา : ส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอสนม  ณ.  เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕64 
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4.สภาพทางสงัคม 
      4.1  การศกึษา 

               ๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         จ านวน     6 แห่ง 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนดวน 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปอืยป่าน 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนโก 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปา้ 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแดง 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย 
 

                            ๒)  โรงเรียน                                     จ านวน      5  แห่ง 
         -  โรงเรียนบ้านโพนดวน “จ าลองวิทยา” 
         -  โรงเรียนบ้านโพนโก 
     -  โรงเรียนบ้านเป้า 
         -  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 
     -  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 

                 

4.2  สาธารณสุข 
1.  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล    จ านวน        2    แห่ง คือ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโพนโก หมู่ที่ 11 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนเปือย หมู่ที่7  
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  100   เปอร์เซ็นต์ 

          4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยัง
ผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางอบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
 
         4.4 สภาพปัญหายาเสพติด 
 4.3.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในต าบลโพนโกหากท าการเปรียบเทียบในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันถือว่าดีขึ้นกว่าในที่
ผ่านมามาก ในอดีตเคยมีผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เดินทางไปท างานต่างจังหวัดและกลุ่มผู้ที่มี
อาชีพขับรถรับจ้าง เป็นส่วนใหญ่โดยมีสาเหตุมาจากความเชื่อเรื่องการเสพยาเสพติด (ยาบ้า ในอดีตเรียก ยาม้า ) จะท าให้มี
ความขยันสามารถท างานได้มากข้ึน สามารถสร้างรายได้ได้มากข้ึน สาเหตุที่การแพร่ละบาดยาเสพติดในต าบลมีแนวโน้มลดลง
จากอดีต เนื่องมาจากแนวนโยบายการปราบปรามยาเสพติดมีความจริงจังมากขึ้น รวมถึงชาวบ้านได้ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของปัญหายาเสพติดเพิ่มมากข้ึนจึงมีการร่วมกันดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 4.3.2 กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
 ที่ผ่านมาต าบลโพนโกได้มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือของคนในหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก เจ้าหน้าที่ปกครองอ าเภอสนม 
และ เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรสนมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในรูปแบบของ
กระบวนการกิจกรรม ดังนี้  
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1) กิจกรรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  
   โดยผ่านเวทีอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ว่าเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบั
ยาเสพติดแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ผู้เสพจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไร และการถูกกักขังในสถานพินิจนั้นจะเป็นเช่นไร 
รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ควรปรึกษาใคร กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนโก ที่ท าการปกครองอ าเภอสนม และหมู่บ้านต้องช่วยกันคัดกรองให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
 ข้อมูลสวสัดกิารเบีย้ยงัชพี    สถิติของบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพราย

เดือน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ดังต่อไปนี้ 
 

 
 ปีงบประมาณ 

2562 
จ านวน (คน) 

2563 
จ านวน (คน) 

2564 
จ านวน (คน) 

ผู้สูงอายุ 1,233 1,292 1,320 
ผู้พิการ 461 447 434 
ผู้ป่วยเอดส์ 15 16 16 

           ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ท่ีมา : งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดอบต.โพนโก) 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
            5.1 การคมนาคมขนส่ง  

ปัจจุบันถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีเส้นทางติดต่อ
ระหว่างอ าเภอกับต าบลโดยใช้เส้นทางดังนี้ 
-ถนน รพช.สร.12022(สายสนม-หนองยาง) จากอ าเภอสนมถึงต าบลโพนโกระยะทาง6 กม. 
-ถนนโยธาธิการ (สานสนม-โนนเปือย ระยะทาง 3 กม. 

  
 5.2 การไฟฟ้า  

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง  ๑2      หมู่บ้าน การให้บริการไฟฟ้าอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสนม  จังหวัดสุรนิทร์   มีไฟฟา้ใช้ทุกครัวเรือน  แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 
  5.3 การประปา  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนใหญ่จะมีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
               5.4 โทรศัพท์ 

(๑)  โทรศัพท์สาธารณะในเขตพืน้ที่     
 (๒)  โทรศัพท์ส่วนบุคคล    
(๓)  ชุมสายโทรศัพท ์   

 
6. ระบบเศรษฐกจิ  
  6.1  การเกษตร  
   อาชพีภาคการเกษตรเป็นอาชพีหลักของชาวต าบลโพนโกคิดเป็นร้อยละ 90 จากประชากรทัง้หมดของ
หมู่บ้าน ถึงแม้จะมีอาชีพอื่น เชน่ รับราชการ รับจ้าง อย่างการเกษตรก็ยังต้องท าแต่จะเปลี่ยนรปูแบบไปเปน็การจา้งแรงงาน
แทน อาชีพภาคเกษตรกรรมในต าบลโพนโก ประกอบด้วย  
       1) การท านาขา้ว เปน็อาชีพหลักของชาวต าบลโพนโกจากอดตีจนถึงปัจจบุันและเกือบทุกครัวเรือนใน
ต าบลโพนโกจะต้องมีการประกอบอาชีพนี้ พนัธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่ตอบสนองตลาด คือ ข้าวหอมมะลิ  และ
ข้าว กข-15 เป็นหลัก   
       2) ท าไรจ่ะเปน็ไรม่ันส าปะหลงั และไร่อ้อย ในพ้ืนที่ดอนที่สูงในหมู่บ้าน  
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       3) ท าสวน ชาวต าบลโพนโกจะมีการท าสวนในพืน้ที่ใกล้แหล่งน้ าประจ าหมู่บ้าน ส่วนมากเปน็ผกัประเภท
ต่างๆทีส่ามารถน าไปขายได้  สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบา้นได้เป็นอย่างดี   
       4) การเลีย้งสตัว์ เชน่โค, กระบือ, เป็ด, ไก่, หมู และเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นรายได้อีกทางของเกษตรกรต าบล
โพนโก เปน็การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในยามจ าเปน็ที่ต้องใช้เงินได้  
  6.2 การปศสุัตว ์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ด าเนนิงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก าเนิด ผา่ตัดท าหมันสุนัขและแมว โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียม ในพื้นที่ต าบลโพนโกโดย
ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอสนม 
  6.3 เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิน่(ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  1)ข้อมลูพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชมุชนมีทัง้หมดจ านวน 12 หมู่บา้น 
 

      บ้านโพนดวน   หมู่ที่ 1 
   บ้านโพนโก  หมู่ที่ 2 
   บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 
   บ้านเป้า   หมู่ที่ 4 
   บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 
   บ้านโนนเปือย  หมู่ที่ 6 
   บ้านโนนเปือย  หมู่ที่ 7 
   บ้านหนองคู  หมู่ที่ 8 
   บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 
   บ้านเป้าน้อย  หมู่ที่10 
   บ้านโพนโก  หมู่ที่11 
   บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่12 
 2)ข้อมลูด้านการเกษตร 
    ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา อ้อย เป็นต้น 
 3)ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
    มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรได้แก่ ล าน้ า ล าห้วย จ านวน9 แห่ง ฝาย จ านวน 13 แห่ง บโ่ยก
จ านวน 21 แห่ง บึง หนอง และอ่ืนๆ จ านวน 24 แห่ง 
 4)ข้อมลูด้านแหล่งน้ ากนิน้ าใช้ 
    ปัจจุบันการประปาภายในต าบลโพนโก รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขารัตนบุรี โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากห้วยแก้ว อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บางหมู่บ้านใช้ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
 
7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลโพนโก นับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจึงเป็นไปตาม
ครรลองคลองธรรมทางพระพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวบ้าน เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา  
เทศน์มหาชาติ  ประเพณีลอยกระทง  มีวัดและส านักสงฆ์  รวม  9  แห่ง  มีที่ตั้ง  ดังนี้       

- วัดสีลาบ้านโนนเปือย 
- วัดจ าปาบา้นโพนดวน  
- วัดโพธิ์เย็นบ้านเปือยป่าน 
- วัดโสภณบา้นโพนโก 
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- วัดสว่างบ้านเปา้ 
- วัดแจ้งบ้านหนองบวัแดง 
- ส านักสงฆ์โนนอาฮาม 
- ส านักสงฆ์โพธิท์อง 
- ส านักสงฆ์ศรีสว่างวราราม 

 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
               วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
ปฏิบัติสบืทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  1.งานประเพณลีอยกระทง 
  2.งานประเพณบีุญบัง้ไฟ 
  3.งานประเพณบีุญผะเหวต 
  4.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  5.บุญกฐินสามัคค ี
  6.ประเพณีบวชศิลจาริณ ี
  7.ประเพณีวันสงกรานต ์

 

      7.3 ภมูปิญัญาท้องถิน่ ภาษาท้องถิน่ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้แก่เครื่องจักรสาน การตีมีด 
      7.4 สนิคา้พืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน จากกลุ่มอาชีพต่างๆและผ้าไหม จากบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
   -  ล าน้ า ล าห้วย   จ านวน      9  แห่ง 

 - บึง หนอง   จ านวน     12  แห่ง 
      -  ฝาย    จ านวน     13    แห่ง 
      -  บ่อน้ าตืน้   จ านวน     12    แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
-ป่าไม้ เขตป่าสงวนดงหินล้ม 

  8.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่
ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน วึ่งอาจ
ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมในอนาคตได้ 
  9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   -ไม่มี                  
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 -  งานบริหารงานท่ัวไป 
 -  งานนโยบายและแผน 
 -  งานกฏหมายและคด ี
 -  งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานสวัสดิการสังคมและ   

สังคมสงเคราะห ์
 -  งานกิจการสภา อบต. 
 - งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
  - งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  
 

ต าบลโพนโก 

 

กองคลงั 
 
 
 

กองโยธา 

นายกองค์การบริหารสว่น
ต าบลโพนโก 

ปลดั อบต. 

สภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพนโก 

กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

รองนายกอบต. รองนายกอบต. 

เลขานกุารนายกฯ 
 

ประธานสภาฯ 
 

สมาชกิสภา 
 

สมาชกิสภา 
 

 

ส านกังานปลดั 
 
 

โครงสรา้งองคก์ารบริหารสว่นต าบลโพนโ 
 
 
 

 -   งานการเงิน 
 -   งานบัญชี 
 -   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 -   งานก่อสร้าง 
 -   งานออกแบบและควบคุม 

อาคาร 
 -   งานผังเมือง 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
 -   งานก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 -  งานบริหารงานการศึกษา 
 -  งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานส่งเสรมิกิจการโรงเรียน 
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สว่นที ่2 
ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
  เป้าหมาย 
   ๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
   ๒. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   ๓. กองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   ๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ              
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 
   ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด 
   ๑. ความสุขของประชากรไทย 
   ๒. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
   ๓. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   ๔. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
  ๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข   ให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี  มีสุข 
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่
จะร่วมแกไ้ขปัญหาของชาติ 
        1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาค อย่างเท่าเทียม  
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  มีจิตสาธารณะ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เข้าใจปัญหาส าคัญของ
สังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม  
ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยท่่ีดีให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรม  สร้างเสริมความรัก   ความสามัคคี   ความ
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนา
ประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืนๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม 
และการรณรงค์ต่างๆ  ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน    

๑.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติม ี
จิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว 
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และศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ  โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ถึงความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้
หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการ
บ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือ
กลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อม
ทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนา
อย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 
   ๑.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การ
บริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่ างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย  ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรค
การเมืองและสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยง
ธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ และกล้าตัดสินใจเข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 
  ๑.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคง
ที่ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ศูนย์ประสานการปฏิบัติ  ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล เป็นต้น  หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ได้ทุกมิติ ก าหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานองค์กรหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน  การบูรณาการการปฏิบัติให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง 
   ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึนอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น
กุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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        ๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข 
อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็น
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่างๆ เช่น การก่อการร้าย 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน 
การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหา
การรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่  เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
        ๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป  รวมทั้ง 
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน   ทั้ง
คน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรองเทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่างๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญต่างๆ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชน     ให้ร่วมกับก าลัง
ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคัญ  ต่างๆ อาทิ ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการ
ย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ 
ให้ด าเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศก าหนดอย่างราบรื่น 
        ๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือให้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับ
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืนๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ  
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการบูรณาการ  ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิง
พ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ  ตลอดถึงการติดตามประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน
ทุกระดับ  ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม  ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลด
ความรุนแรง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหา
ความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวรส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็ น
พลังส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตาม
แนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่างๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของ
ศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของ
ประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้อง
กับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่างๆ ของ
รัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 
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        ๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
สามารถด ารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดย
ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้สามารถพัฒนาสมุททานุ
ภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแลรักษา
ผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบรวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้า
เมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบกและการเจรจา เพ่ือแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล สร้างเสริมให้
เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสมมีการด าเนินการต่างๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ก าหนด
พ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความส าคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด าริในการ
อนุรักษ์ พัฒนาฟ้ืนฟู ป้องกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการต่างๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
                      ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง 
        ๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย าและทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าว
กรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ท้ังด้านศักยภาพของบุคลากร 
ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งาน   ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มี
การบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติ
และทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรอง
ต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 
        ๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ เพ่ือให้ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้รับการ
พัฒนา  เสริมสร้างศักยภาพให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม  ทั้งคน  เครื่องมือ  
ยุทโธปกรณ์รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรู ปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความม่ันคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้ งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน  มีการประเมินขีดความสามารถของแต่
ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน โครงสร้างก าลังรบและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงพอและเป็น
รูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบ
บูรณาการที่ทันสมัย  มีความสมบูรณ์  พร้อมน าไปปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง  เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความม่ันคงกับเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหา
เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่าน 



 

13 
 

ทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
หลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเอง สามารถแข่งขัน และลดการพ่ึงพาหรือน าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุน
นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศได้ 
        ๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติ
และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง 
เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจน
เป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง
ระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ  ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
             ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 
        ๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
ความสันติสุข มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติ   ภารกิจ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงร่วมกัน  อันจะน าไปสู่
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุกด้านกับนานา
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ อย่างสมดุล พัฒนา
และเสริมสร้างระบบกลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง
ร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งลดความ
หวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจนท าให้บรรยากาศการด าเนินการระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่ อเนื่อง 
และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง 
        ๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ท าการแลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญในภูมิภาคและนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง
ระดับภูมิภาคอ่ืนๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและมีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องใน
ภูมิภาค อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
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        ๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุข
อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไป
ตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค านึงถึงความสัมพันธ์  ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ 
เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง อาเซียน รวมถึง
ระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอดอยากภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของ
ไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การ
ยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออ านาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย 
สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 
             ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็น
รูปธรรมมีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปั ญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความม่ันใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
        ๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและทุก
ช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพไทย กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
เป็นต้น  และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการ   ความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาค
ส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก าหนด
หน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหาสัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุน
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบมีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรร
มาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไป
ถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ
มีประสิทธิภาพ 
        ๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและ
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้สอดคล้องรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการด าเนินการในทุกด้านให้ประสาน
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง   ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืน 
       ๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพ่ือให้การ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เอกภาพและเป็นรูปธรรมตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงานบุคลากร เครื่องมือ ระบบ
การบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อมมีขีดความสามารถที่ทันสมัย  เหมาะสม 
เพียงพอ และคล่องตัว  มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจนตลอดถึงมีบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหา
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ความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทจะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จน
สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างแท้จริง 
 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
  เป้าหมาย 
   1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  ตวัชีว้ดั 
   ๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้ 
   2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
   ๓. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
   ๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ประเด็นยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
  ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร
ในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้า
เกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่่สร้างรายได้สูงทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
   ๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่ าเพ่ิมสูงเป็นสินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้างจุดเด่นความแตกต่างของ
สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ ได้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศการส่งเสริมการขึ้นทะเบี ยนรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วย
การสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขต
ร้อนอ่ืนๆ สู่ตลาดโลก 
   ๑.๒ เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริ โภคทั่วโลกในเรื่ อง     
ความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิต   ท า
การผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับ  การ
รับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไปโดยส่งเสริมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ตลอดจน
สนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบ การตรวจรับรองคุณภาพ 
 



 

16 
 

และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าใน
ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ 
   ๑.๓ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  ของประเทศ
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและ
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศท้ังด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะ   พืชสมุนไพรที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่ง เสริมการท า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ    ของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ น าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสิน ค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจาก
สถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร
ขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือป้องกัน
การปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของ
อาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ 
และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
   ๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ  จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้าง
สมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ใน
การเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลผลิต
ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงท่ี และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูล
ส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน  การท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตร   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทาง
การเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัย  ทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้
เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆและการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุ
วิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การ
ตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิม 
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มูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บ
รักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิต และการส่งออก พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรส าหรับ ระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนาการสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตรการสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทานทะเลและ
ชายฝั่งรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่ เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน
โครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
   ๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ  สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ   เพ่ือต่อ
ยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการ
เพ่ิมสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม   เวชส าอาง วัคซีนชีว
เภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้งจาก
เกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่าโดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวลในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การเน้นการวิจัยและพัฒนา 
และน าผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 
   ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการ
การแพทย์ของไทยเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์   ที่จะ
เพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน าไปสู่
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์
ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพ่ือ
ลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคง
ให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของภาค
เศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มส าหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยการ
สร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยและส่งเสริมการ
ลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นน าของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างนวัตกรรม และด าเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และสร้างคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจพร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ 
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาท างานในไทยตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี 
   ๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือการส่งออกสู่
ตลาดโลก และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลค่าจากการเป็ นศูนย์กลาง
ทางภูมิศาสตร์  ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับ
ภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน  รวมทั้งส่งเสริม
การลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุดและสนับสนุนการลงทุนด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซม
อากาศยานเพ่ือขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการบินและ
อวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรผู้เชี่ ยวชาญ
ต่างชาติให้เข้ามาท างานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์  การบิน
และอวกาศและโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานก ากับดูแล ให้ได้รับมาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือในการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
   ๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่
ไทยมีศักยภาพเพ่ือลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยการต่อยอด
พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่างๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วรวมทั้งส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในบริบทด้านความ
มั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนาการออกแบบ และการผลิตเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึง
ระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งการ
สร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ือลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติจากการท าธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอ เพ่ือเป็นฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมไปกับการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านพลังงาน ตลอดจน
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่
เกี่ยวเนื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อม 
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กับอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม
ของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริม
การตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยว
จนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 
   ๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นความคิด
สร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  การท าการตลาด  และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการ
ป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะได้รับการขึ้นทะเบียน
ด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการ
จัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 
   ๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจากไทยมี
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวทั้งยังมีความพร้อมด้านการ
บริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระบบขนส่ง ระบบดิจิทัลเพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกท้ังในการเดินทางเข้ามาเพ่ือการประชุมและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพ้ืนที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผ่อน
ระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอ่ืนที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร้างพ้ืนที่หรือช่องทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริงรวมถึงการส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็น
การจูงใจและต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้า
มาประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้วยการอ านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งการสร้าง
ความพร้อมของธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่ธุรกิจ 
   ๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความ   
ช านาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย  เพ่ือดึงดูด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริม 
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ความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบ
ความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์
ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย 
ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอ่ืนที่มีทักษะภาษาและได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้
เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก รวมทั้งการส่งเสริมการจัดการน าเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่
เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
   ๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส าราญ   ทาง
ทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชม
ธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า  ทั้งเรือส าราญ
และเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลอง 
น าไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวส าราญทางน้ า โดยการปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก 
การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหาร
จัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาด และการจัดการความปลอดภัยของท่าเรือและมารีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญ และมีมาตรการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง
สร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้ า น าเทคโน โลยีมา
ใช้อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุก
ภาคส่วนให้มีความพร้อมรวมถึงการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว โดยค านึงถึง
ความยั่งยืนของพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
   ๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดยการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังเช่น 
เส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางทางบก ทางรางทางน้ า และทางอากาศระหว่างกัน
ในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการท า
การตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ  ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพ่ิมจากการท่องเที่ยว
ของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจและการท าตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีต่างๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
  ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทย  ใน
การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของการ 
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เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก 
   ๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาค  จาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง  การกระจายสินค้า การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว สอดรับ
กับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้
ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ าและระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักใน
ส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก
ขึ้น   พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
สมัยใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด 
   ๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออกและภาคอ่ืนๆ 
ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละ
พ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
   ๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาใน
เชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัส
เตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละ
ภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนการยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมือง
เศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศ
เพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่างๆของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดย
อาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัดซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และ
บริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูด
การลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้
ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 
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    ๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วม
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพ่ื อ
สร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และ
โอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงด้าน
ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่น
ความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม  
ที่ท าให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและ
เอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการน า
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและ
บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลาย
แหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้   เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์  ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้
มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการใช้
พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก   ในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้าง
แรงจูงใจต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงานที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่างเต็มที ่
   ๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด าเนินกรอบนโยบายการเงิน
และการคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนานโยบายให้
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการด าเนินธุ รกิจในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพเหมาะส าหรับการด าเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคต และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุลโดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเพ่ือเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสู่
ตลาดเพ่ือส่งเสริมการเป็นชาติการค้าอย่างครบวงจร พร้อมทั้งการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ 
และเชิงพื้นท่ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และด าเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหม่ให้
ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพ่ือสร้างภาวะแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการลงทุนและการ   ด าเนินธุรกิจโดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการด าเนิน
นโยบายการเงินที่โปร่งใสและยืดหยุ่น ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมี
เครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่าง
ครอบคลุมและการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้าน
ต่างๆ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง      
ทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชน 
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  ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ 
และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็น
ชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ 
“ซ้ือเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศสามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีธรรมาภิบาล 
   ๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
สร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถ
บริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้าน
ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่   ในอนาคตและการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและ
พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิต
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิมประสิ ทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิตการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ และการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในกลุ่มของตน 
   ๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ผู้ประกอบการ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม การที่
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ และการมีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จัก
ลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและ
ประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 
   ๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์
ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์การให้ความส าคัญกับการ
ผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงการสนับสนุนช่องทางการตลาดและ
การช าระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนใน
อนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐได้มากข้ึน และการพัฒนาศูนย์ 
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กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการ
ให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต 
   ๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล  จึง
ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการวางแผนธุรกิจ 
โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ 
เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูล
ความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการและต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอด
ในทุกๆ ด้าน และการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการการตลาด  ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต  เพ่ือลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างาน
ร่วม ส าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือลดต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทาง
หนึ่ง 
   ๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็น
การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและได้รับสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุน 
การช าระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ  ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพรองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้ง
การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลางส าหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล  โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และให้
ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพ
ต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน  ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดท าความ
ตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์

  เป้าหมาย 
   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  ตวัชีว้ดั 
   ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
  ประเด็นยทุธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
 
 



 

25 
 

  ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 
   ๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดู ในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิต 
   ๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระ
วิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
   ๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่
ประชาชน  โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา
รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
   ๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้
เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัด
ระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม 
   ๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัททั้งพนักงาน
และลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให้ค านึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบ
แทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 
   ๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมโดย
ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อ
สร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
   ๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่า และความส าคัญ
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน และเป็น
พลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
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   ๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การ
ส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้าน 
   ๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม    
                               ๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างานที่มี
คุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทาง
การเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การ
รับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวยความสะดวกด้านความรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์
งานใหม่ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 
   ๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการ
ท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มี
การสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 
  ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู    การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่ นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์   และประชาคม
โลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
   ๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจ  และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้ และทักษะทาง
ศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
   ๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ 
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เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูดคัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้
เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา
ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
   ๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มี
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้
เ อ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้ านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้น
ผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
   ๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบ    การเรียนรู้ในชุมชน
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการ
เรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทัง้น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
   ๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจลุ่มลึกใน
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของคนไทยด้านพหุ
วัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่ อ ความคิด วิถีชีวิตผ่านความสามารถใน
การใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือน
บ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
   ๓.๖ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกันการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเน้นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ 
ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
  ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านทัศนะ
และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดด
เด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
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การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
   ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพ   พหุ
ปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก 
ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 
   ๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสมการสร้าง
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือการมีกลไกการท างานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
   ๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ   ให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่างๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูง ด้านต่างๆ ลูกหลาน
ชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่ว
โลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการ
รักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้
ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
  ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเองพร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 
   ๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
ทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต 
   ๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคาม
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
   ๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่ง เสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสั งคม  จัดท า
มาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชน
ก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 
   ๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีโดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร
และทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณก์ารเกิดโรคล่วงหน้า การ 
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พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบ
การเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึง
การปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพใน
การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน 
   ๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่
ส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพ่ือให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่ส าคัญใน
การจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 
  ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพมี
พัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละ
ช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์
ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ใน
การวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่
ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิก
ในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการ
ดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายก าหนดบทบาทและจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริม
พลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งครอบครัว 
   ๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีใ นสังคม การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุน
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้
ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้    และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการใช้เวลา
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
   ๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิตเพ่ือเสริมและสร้าง 
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ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็งและตอบ
โจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคน
ไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่
มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ  ธนาคารคลังสมอง
เพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้  ประสบการณ์และทักษะ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
  ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ 
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา 
   ๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตโดยส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลัง
กาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระ
ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณ และการเป็นพลเมืองด ี
   ๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการโดย
เน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
   ๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของ
ชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬานันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการ  ต่อยอดความส าเร็จ
จากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพและนนัทนาการเชิงพาณิชย์ 
   ๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกี ฬาและ
นันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมาย 

   1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
   ๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน   เข้า
มาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
   ๓. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ตวัชีว้ดั 
   ๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
   2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
   ๓. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 
   ๔. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 

ประเด็นยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   ๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร     และ
การมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและ
เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง 
ส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชนเพ่ือ
ยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคที่ส าคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการท าธุรกรรม
ทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพ่ือน าไปใช้ในการ
จดับริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมปรับปรุงระบบและกลไกใน
การคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอ านวย
ความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดมาตรการ
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ ดินในขนาด  ที่เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภท
ต่างๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับ
ประชาชน เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีทีอ่ยู่อาศัยที่มั่นคง 
   ๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถ เพ่ิม 
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มูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ส่งเสริม
กลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไกการดูแล
แรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงานและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้ 
   ๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมส าหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการ
และผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระ   ทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอ่ืนๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
   ๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพ่ือให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และให้ความ
คุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจนและผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ
ซ้ าซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานและช่วยเหลือกลุ่มคนที่
เดือดร้อนที่สุด 
   ๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ     
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากร
ทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า ในด้านคุณภาพ 
รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิด    หรือเกินขีด
ความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการพัฒนา
สถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่   และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภา พที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก   ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้
และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
   ๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน้นการสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดี  ที่มี
คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับ  ความช่วยเหลือ
จากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนส าหรับคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่งและคดี
ปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม 
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  ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   ๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  โดย
ค านึงถึงสัดส่วนจ านวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพ่ือให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร   ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดท าผังเมือง  และผังภาค
เพ่ือการจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้ า และการใช้ที่ดิน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ภายในกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมาก
ขึ้น เพ่ือให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ และ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก 
   ๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัดเน้นการกระจายแหล่ง
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการสร้างงานในพ้ืนที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพ้ืนที่ สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม ให้ความส าคัญกับการสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” 
ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง
สังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่และผู้ประกอบการในการสืบค้น   น ามาปรับใช้และยกระดับการใช้
ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน 
   ๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและ
ผังเมืองระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลด
ความเหลื่อมล้ าาระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง 
   ๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกัน 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เอ้ือต่อประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่และการก ากับติดตามเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการท างานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น และการเปิดพ้ืนที่และโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาค
ส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการก าาหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
   ๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่างๆ ของพ้ืนที่่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงานของรัฐพัฒนากลไกเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่รวมถึงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 
   ๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนที่ทั้งในด้านภาษา การ 



 

34 
 

บริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
ระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของก าลังแรงงานในพ้ืนที่   กับระบบการผลิตก าลังคนในสาย
อาชีพ 
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   ๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน   การรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่คนวัยท างานและผู้สูงอายุ 
ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือปัญหา
สาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก  และเยาวชนในจังหวัดต่างๆ เพ่ือฝึก
ทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม 
การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วม
ท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 
   3.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนา
ระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ 
เพ่ือยืดช่วงเวลาและเพ่ิมโอกาสในการท างานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้ แก่ตนเองได้นานขึ้น 
สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงาน
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการ
จ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์
และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ 
   ๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม   และองค์กร
ชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช้
งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพ่ือเอ้ือให้สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่าง ๆ 
   ๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  โดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถ
ดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัว   ที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น า
ของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 
   ๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคม   ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์  ศาสนา  และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ให้
ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น     สร้างความ
เข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณ
ค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ 
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รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย 
   ๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม  ยุค
ดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้
อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อ ต่อสังคม รวมถึง
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพ่ือคุ้มครองการใช้เทคโนโลยี    และสื่อตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกัน
ของผู้เสพสื่อ 
  ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
  ๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน ทั้งในกลุ่ม
ครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคตการออม และการลงทุน การดูแล
สุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพ่ิมทักษะทางการเงินและการวางแผน   การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและ
ระบบการผลิตด้านอาชีพ เพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในเพ่ือสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและ
พ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง โดยสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วม  ในกิจการที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนา   ต าบล แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการก าหนดการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมาย ทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและ
มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัด
และระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรึกษาหารือกิจการที่เป็น
ประเด็นสาธารณะ สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และลดความขัดแย้งได้   อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่ายสนับสนุน
ให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการให้กับ
ชุมชน เพื่อเป็นพลังของการพัฒนา 
   ๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ
ชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือเร่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการ
ก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ในบริบทของการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถและทักษะในการใช้ความรู้  และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง   และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับ
โอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง  โดยไม่จ ากัดวัยหรือเพศสภาวะ 
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ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม 
เป้าหมาย 

  1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้   อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 
  ๒. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
  ๔. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 ตวัชีว้ดั 
  ๑. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
  ๓. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ให้เติบโต
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี   ด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น  การบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ชาติ 
   ๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่  และส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 
   ๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง  ที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้   ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายาก  และใกล้สูญพันธุ์ให้เป็น
ฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคน
และชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรมโดยให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มี
คุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และ
องค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลาย  ทางพันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้
ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนา  และการใช้แนวคิด  ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา ส ารวจ และ
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
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ความหลากหลายทางชีวภาพสูง  และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ๑.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแม่น้ าล า
คลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพ้ืนฐาน ของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ของชุมชนให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด   และมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก   ต่อคุณค่าและความส าคัญ
ของแม่น้ า คู คลอง 
   ๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่
ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูร
ณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน  ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่าจะต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว เพ่ือให้ชุมชนมี
ความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และมีการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็น
ผู้ดูแลป่า ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ และป้องกันการ
ลักลอบน าไม้ออกจากป่ารวมถึงการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่า 
โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนที่แนวเขต
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวรายจังหวัด การส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่
ป่าชุมชน                และป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและวิถี
ชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างการมี
จิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อม  การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต  การสร้างระบบ  และ
กลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อย
มลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิต  เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ าโดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบ
จัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษ ได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานพร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่ง
รวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ
บริโภคที่ยั่งยืนโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการเพ่ือรองรับการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เอกชน การปรับปรุง
กลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน 
  ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้าง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเล    และชายฝั่ง
ทั้งหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้ เพ่ือความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีน
และประชาคมอาเซียน เร่งลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดข้ึนให้ทั่วถึง เพ่ือยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้ างเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้ค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพัฒนาศักยภาพคนและการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการกับก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิ ด
ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์ หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร   และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและในทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีผังชายฝั่งและฝั่งทะเล
ชัดเจน ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
และทรัพยากรในพื้นที ่
   ๒.๒ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนว
ปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่
ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ ที่มีความส าคัญต่อระบบ
นิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงมูลค่าของระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ แจ้งเตือน 
ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วง
โซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ 
และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบ  ศูนย์ข้อมูลความรู้เชิงรุกที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลเป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเล
เพ่ือให้ค าปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการความรู้แก่ประชาชน ที่จะน าความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   ๒.๓ ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข  ทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณา
การ ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม มีแผนแม่บทก าหนด 
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วิธีการจัดการในแต่ละพ้ืนที่ส าคัญทั่วประเทศ มีการลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง    โดยใช้รูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง   ในบริเวณท่ียังไม่เกิดปัญหา 
   ๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการท่องเที่ยว
ทางทะเลมีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือส าราญในภูมิภาค การ
จัดท าแหล่งท่องเที่ยวด้านที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
ด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ การท าประมง
ที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิด
กฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการ
เพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพ่ือน าความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   ๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือเพ่ือมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วมในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ป่า เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
   ๓.๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ  และระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน และลดผลกระทบทั้งใน
เชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่
ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย  ทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองใน
การรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่ าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ 
และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับ  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้ง  มีการพัฒนากฎหมายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ  ต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 
  ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง  ที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีตามศักยภาพ  และเป็นมิตรต่อ 
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สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”โดยให้ความส าคัญกับ
การจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อย
มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อย่างยั่งยืน 
   ๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  โดยจัดท าและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการ
บริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์
มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
   ๔.๒ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม
ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานธรณีวิทยา แหล่ง
โบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
   ๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล 
และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วน
อย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพอันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ  และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไก
ก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ    
                           ๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยก าหนดให้ภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและ
บังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนา    และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิต และ
กลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจ
ในการด าเนินการ 
   ๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่
ประกอบด้วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและพัฒนา
ศักยภาพ องค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดย 
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พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไก ทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนา
ผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกร  โดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน 
   ๔.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ ในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าและสร้างความพร้อมของภาคี
เครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 
  ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการ
น้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้ง
ระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกท่ีค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิต
อาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 
   ๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  โดย
จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ น้ าชุมชน
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ   แอ่งน้ าบาดาล 
การระบายน้ าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดท าแผนป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา 
ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ตามพ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงใน
ระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม  ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง  
กฎระเบียบ  การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล    ระบบและกลไกการจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม การ
ยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและ
การสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การด าเนินการ เพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ าและ
การอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้
น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศโดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับ
สากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตาม
หลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้
ในเวลาอันสั้น 
   ๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยู่อาศัย การ
พาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ า ระบบกระจายน้ าดี ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบระบายน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการ    ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้ าส ารอง การใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่วิกฤติพร้อมทั้งจัดให้มีน้ า
ใช้เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าใน
นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตร
พลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทบทวนระบบน้ า ตามการปรับโครงสร้างเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ าการจัดสรรน้ าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งการเพ่ิมผลิตภาพของ
การใช้น้ า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน และเพ่ิม 
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การเก็บกักในพ้ืนที่ มีระบบการขออนุญาตใช้น้ า  ตามเกณฑ์และความส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาค
การผลิตและบริการและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
   ๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร     ต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น 
เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพ่ิมขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ พร้อม
ทั้งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน
การใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  โดยสนับสนุน
การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนพลังงานของประเทศด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือ
และกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน 
การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตร    แบบ
บูรณาการ  โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่
เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพ่ือลดการบุก
รุกและท าลายพื้นที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ 
รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 
  ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา  และลดความ
ขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
   ๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้างความรู้   ความเข้าใจ การตระหนัก
รู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่ส าคัญ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพ่ือรังสรรค์นโยบายที่น าไปสู่
การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่ม 
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บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในโครงการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจาย อ านาจและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ าและป้องกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหา
เดิมและปัญหาอุบัติ ใหม่ อันจะท าให้ เกิดการจัดการอย่างยั่ งยืน สามารถเยียวยาฟ้ืนฟูบุคคลชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซี ยนและภูมิภาคอ่ืนอย่างเป็น
รูปธรรมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค การฟ้ืนฟูและขยายพ้ืนที่สีเขียว และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้าม
พรมแดน การเพ่ิมความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   ๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ รวมทั้งประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน โดย
ก าหนดและจัดโครงสร้างเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
โดยใช้เครื่องมือทันสมัย และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
 
    ๖.๔ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงการ
ส าคัญที่จะก าหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 
 

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
 เป้าหมาย 

   1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 ตวัชีว้ดั 
   ๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
   2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
   ๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
   ๔. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตรด์้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
  ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
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ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน    
   ๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ   ให้มี
ลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็น
ผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
   ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
  ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญ
ในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่รวมทั้ง  มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นก าร
พัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดย
เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือ
เครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
   ๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงาน   ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนที่ มีการรักษาวินัยการเงินการ
คลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว     การ
ปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่าย
งบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผน
งบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ    และการ
ปรับปรุงระบบภาษี 
   ๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ   มี
การติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ   เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุ
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เป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริม การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม    ใน
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    และส่วน
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจ     ในระดับที่
เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
   ๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจ   ของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น    ถ่าย
โอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน  ของรัฐที่
ท าหน้าที่ก ากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแข่งขัน            ที่เป็นธรรม 
โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง    กับบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   ๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาท
ในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชนร่วมด าเนินการในบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 
   ๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย มี
ระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น 
  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี ความ
หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   ๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศปรับโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่
การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มี
ความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ 
ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์   
   ๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น า
นวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจรวมทั้งน า
องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนท่ีเหมาะสมทั้ง 
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ปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิ งรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิ ทธิภาพ
และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การ
สรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพใน
หลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
   ๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้ นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพ เป็น
ทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบาย  
และยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
  ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   ๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร 
การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง 
มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
   ๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลีกเลี่ยงการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
   ๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ 
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ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มี
อิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษ ผู้กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
   ๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ 
  ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมีเท่าท่ีจ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
พัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้าน
ต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การ
ด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่างๆให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การ
ประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง การ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม 
   ๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมด้วยการสร้าง
ความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรั พย์สิน
และการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและก าหนดวงรอบในการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชนและน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก
ขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระท าผิดและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
  ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง 
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล 
ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่าง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอ
ภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี   บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 
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   ๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี   ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส 
เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็น
อิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
   ๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ   การ
ค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้ประโยชน์จากนิติ
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ   ในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส 
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจกับประชาชน
และการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุ ติธรรม พัฒนาเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพ้ืนฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคม
ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
   ๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับ
ประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความ
ขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบ   การสืบเสาะและการสอดส่องให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น 
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม  เปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใช้
กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุมการกระท าที่แท้จริง
แล้วไม่เข้าองค์ประกอบ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์

 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้  และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี คุณค่า 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
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   5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน   การ
คลังด้านสุขภาพ 
   6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
   7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
   3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน  ที่ดิน 
และทรัพยากรภายในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
   1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
   2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
   1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล   และ
ยั่งยืน 

3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว   

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

   1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ 
   2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
   3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
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   4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
   5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

  แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลัง ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ 
   4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
   5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม 
   6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคบัสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
   2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   4. พัฒนาด้านพลังงาน 
   5. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล 
   6. พัฒนาระบบน้ าประปา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
   2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3. พัฒนาสภาะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้าน
บุคลากรวิจัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค  เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงพาตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
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   ๒. การพัฒนาเมือง อาท ิพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
   ๓. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาด สอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา    
   แนวทางการพัฒนา 
   1.ขยายความร่มมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
   2.พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,MIT-GT,BIMSTEC  และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
   3.พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
   4.ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
   5.เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   6.สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
   7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์
   8.ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
   9.บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
   10.ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
3. แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน ธันวาคม 2562 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
  วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดินให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   ๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
   ๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
   ๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค         ลุ่ม
แม่น้ าโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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  เป้าหมาย 
   ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
 

  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อั ต ร า ก า ร
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
ทางเศรษฐกิจ
ของภาค 

8 9 2 , 7 6 7
ล้ า น บ า ท /
(มูลค่า CVM ปี 
2559) 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อ ยละ  3 . 5 
ต่อปี 

สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
ความไม่เสมอ
ภ า ค  ( GINI 
Coefficient) 
ในการกระจาย
รายได้ 

0 . 4 4 6  ( ปี  
2560) 

ลดลงต่ ากว่ า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่ า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่ า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่ า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่ า 
0.446 

 
  ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ยทุธศาสตร์ที ่1บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
  ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน         
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

พื้นที่
ชลประทาน 

6.91 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 
120,000 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
120,000 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
120,000 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
120,000 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
480,000 ไร่ 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าโดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้สามารถเพ่ิมปริมาณ  การกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม        สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ีเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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           ยุทธศาสตร์ที ่2แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
  ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน         
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

สัดส่วนคนจน ร้อยละ 13.0 ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 12.2 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 11.5 

 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.8 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.0 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.0 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินท ากินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ยกระดับฝีมือ    และ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดลและหนองบัวล าภู
โมเดล 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ตเชื่อมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษา  ที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบัน
ทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม 
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ๑๖ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งใน
ชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้า
ระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้ แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 
๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน
วัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจของ
ภาค 

892,676 
ล้านบาท

(มูลค่า CVM ปี 
2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 
ต่อปี 

อัตราการ
ขยายตัวการ
ผลิตภาค
เกษตร 

145,538 
ล้านบาท
(มูลค่า CVM ปี 
2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 
ต่อปี 

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้ต่อพื้นที่
ภาค 

15.65 ล้าน 
ไร่ สัดส่วนร้อย
ละ 14.5 ต่อ
พื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพื้นที่ภาค 

สัดส่วน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 15.0 
ต่อพื้นที่ภาค 

 
  

  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  
  2) พัฒนาพื้นทีทุ่่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดย
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยน าร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยว
วิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ   ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุน
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิต
สินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ 
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ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืช
สมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
และขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุ
สัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดย
พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนครเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบ
ครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดย
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ
พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น 
  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการออกแบบ และตราสัญลักษณ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ 
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ   เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด      
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
  8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา  
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บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์    และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์
ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก  เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
รายได้การ
ท่องเที่ยว 

73,893 
ล้านบาท 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 10.0 
ต่อปี 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า 
ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์
และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 
  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละ
พ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและ
สร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐาน
การให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาวโดยพัฒนาแหล่ง 
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ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและ
การท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ(play 
and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ
ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครั้ง 
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมาโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย  สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้าน
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่า
การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึกร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ของภาค 
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ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจของ
ภาค 

892,676 
ล้านบาท 

(มูลค่า CVM ปี 
2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 3.5  
ต่อปี 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง      และ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย    ช่วงจิระ-
อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC     ด้านตะวันออก  
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ  ความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และ
สกลนคร)  และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม 
พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ  เมืองขอนแก่น  เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อม
ส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการ
กระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
  5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน
จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
มูลค่าการค้า
ชายแดน 

273,510 
ล้านบาท   

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 20.0  
ต่อปี 

 
  แนวทางการพฒันา 
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล       เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National SingleWindow) 
เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคายเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการ
ด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

      (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 
วสิยัทัศน ์

           “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
  พันธกจิ (Mission) 
   1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
   3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
   4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
   6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
   7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
   8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
  ประเด็นการพฒันา 
        1. การพฒันาขีดความสามารถเกษตรอตุสาหกรรมครบวงจร 
  วตัถปุระสงค์ 
        เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 
  แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
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        2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
   4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
        5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
   7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
        8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
        9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
       10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
        2. การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภัณฑ์ไหม 
  วตัถปุระสงค์ 
        1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
        2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
  แนวทางการพฒันา 
        1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
         2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
         3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
        4. สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
         5. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
         6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
        7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
         8. ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
        9. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
         10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
         11. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
         12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
         13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        3. ยกระดับการพฒันาคุณภาพชวีติ 
  วตัถปุระสงค์ 
        1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
         2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
  แนวทางการพฒันา 
        1. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
        2. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
        5. ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) 
  เป้าหมายการพฒันาของจังหวดัสรุนิทรต์ามแผนพฒันาจงัหวดัสรุินทร ์พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบบัทบทวน ป ี2565) 
“เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 

 5. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน   
 6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
 7. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน   
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

1) วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
   2. เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
   3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
   2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
   3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์มาด าเนินการ 
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
       3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต และเกษตรกร 
      4. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
       5. ส่งเสริมการแปรรูป  และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
       6. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  7. พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ  และเชื่อมโยง

เศรษฐกิจชายแดน 
1) วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 
   2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. จ านวนผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 

3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
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         2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการ    
                จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล 
         3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
1) วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
   2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 

3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม่ (New Normal) 
        2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแนววิถีใหม่ (New Normal) 
        3. การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและบริการ   
        4. การยกระดับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก   
   5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
   6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

   1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
   3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
   4. ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
         2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
       3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
       4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า   
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง   
        2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพ่ิมข้ึน   
       3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน   
        4. จ านวนคนทุกช่วงวัยและได้การพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน 
        5. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน 
        6. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน   
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3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมสุขภาพ 
   2. การป้องกันและควบคุมโรค 
   3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 
   4. การส่งเสริมอาชีพ 
   5. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
   6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
   7. จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย และยกระดับพ้ืนที่ต้นแบบ 
       ทางสังคม 
   8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
1) วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติ   
         3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
                เพ่ือนบ้าน   
        2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
       3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
   4. จ านวนหมู่บ้านชายแดนที่มีความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม 

3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพ่ือ
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และห่างไกลยาเสพติด 
   3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์     
 

วสิยัทัศน ์
 “เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
  พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ 
   4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
   6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีคนสุรินทร ์
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  เป้าประสงค์   
“ประชาชนมคีุณภาพชวีติด ี มีความมัน่คง  มั่งคั่ง และยัง่ยนื” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การท่องเที่ยว กฬีา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
    - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
    - เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - เพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้านการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเชียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    - เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
  กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
    1.1 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
    1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ตามความ
ต้องการของตลาด 
    1.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและ
สามารถน ามาใช้ เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
    2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน  การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
    2.2 เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.3 พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า  การลงทุน การบริการและ
การท่องเที่ยว 

  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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    2.5 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะและบ ารุงรักษาทาง สะพาน แหล่งน้ า และ
โครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด าเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด และตามที่ได้มีการด าเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
    2.6 ส่งเสริมและการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด 
    2.7 ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์ ตลอดจนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน และบริเวณตลาดชายแดนช่องจอม เพ่ือให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน 
    2.8 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม บริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วน เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอื่นๆ 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การท่องเทีย่ว กีฬา ศาสนาและวฒันธรรม 
    3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยน า
ช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
สุรินทร์และสนับสนุนกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษา ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
    3.2 จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน
การด าเนินงานและมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า ทั้งเพ่ิมโอกาสช่องทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาร่างกายและ
สติปัญญา 
    3.3 สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รักการออกก าลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง
สนามกีฬาแหล่งนันทนาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
    4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    5.1 เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
    5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
    5.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน 
    5.4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    5.5 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
    5.6 ส่งเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุการป้องกันโรค
เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    6.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
    6.2 การพัฒนารายได้ 
    6.3 การเพ่ิมศักยภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ 
    6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร 
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 2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 
 

       .1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
                  “การศึกษาก้าวหน้า เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจรุ่งเรือง ” 
        พันธกิจ 
  1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
  2. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 
  3. ส่งเสริมการศึกา ของเด็กและเยาวชน 
  4. สนับสนุนสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาส 
  5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  6. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
  7. สนับสนุนการให้การบริการสาธารณูปโภค 
  8. อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 2 ยุทธศาสตร์   
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและองค์กร 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

          3. เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
                 1. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

           2. มีผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
        3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
         4. ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิ่มข้ึน 

                    5. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
                     6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
                     7. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภค 

 8. สืบสานประเพณี อันดีงามให้เป็นที่รู้จัก 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                            1.1. เป้าประสงค์  
                                1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
            2. ระบบสาธารณปูโภคทั้งไฟฟา้ ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึงเพียงพอ 
                 1.2 ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์   
   1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น 
   2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าใชง้านได้ 
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   3. ท านบดนิและประตนู้ า,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน 
   5. อาคารสิ่งปลูกสรา้งทีส่าธารณะประโยชน์ บา้นเอ้ืออาทรมีความมั่นคงแข็งแรง 
   6. ประชาชนมไีฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                  
             7. ระบบไฟฟา้ส่องสวา่งมีครบทุกพื้นที่ประชาชนได้รบัความสะดวก 
   8. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาทีไ่ด้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ  

    ความต้องการของประชาชน 
   9. ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รบัข่าวสารมากขึ้น 

      1.3 ค่าเป้าหมาย 
             เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 
                          1.4. กลยุทธ์/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า  1. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนนลูกรังที่

ได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /ถนนลูกรังที่
ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ านวนรางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า/ท่อลอดเหลี่ยมที่
ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม 

2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 1. พื้นที่ขยายเขตไฟฟา้เพิ่มข้ึน 
2. ติดตั้งระบบไฟฟา้สาธารณะและซ่อมบ ารุง 
3. จัดท าเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมลูที่เป็นประโยชน ์

3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 1.จัดหาแหล่งน้ าประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและระบบ
การจ่ายน้ าทั่วถึงเพียงพอ 
2. จ านวนครัวเรือนมีเครื่องกรองน้ าสะอาดและถังรองน้ า
ใช้ทุกหลังคาเรือน 
3. จ านวนระบบประปาได้รับการซ่อมบ ารุง 

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รบั 1.จ านวนอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น 
บ้านเอ้ืออาทรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                  1. เปา้ประสงค ์1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชพีการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
        2. แหล่งน้ าในพืน้ที่สามารถน ามาใชท้ าการเกษตรได้อยา่งทั่วถึงและเปน็ระบบ 
                   2. ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์
           1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2. ประชาชนมีน้ าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
                  3.ค่าเป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ 
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และส่งเสริมความรู้  ในการประกอบอาชีพ  ฝึก
ทักษะการพัฒนาฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
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 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์
1.แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอินทรีย์และการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร 
  

1.จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
อาชีพและการลงทุน 
2.จ านวนงบประมาณที่อุดหนุน สนับสนุน กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่ด าเนินงานด้านสังคม 

แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างและเพิม่ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

2. จ านวนโครงการที่จัดส่งเสริมด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 

1.จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมภาคการทอ่งเที่ยวและบริการ 1.มีสถานที่ท่องเที่ยว หาความรู ้ผักผ่อนหย่อนใจ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ าทีเ่ป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการท า
เกษตร 
2. จ านวนแหล่งน้ า ห้วย หนอง คู คลอง ได้รับการขุดลอกให้
สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณเพิ่มข้ึนเพียงพอต่อการเกษตร และ
ใช้ในฤดูแล้ง 

 
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                 1.เปา้ประสงค ์ 1. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสบืสานวฒันธรรม  
    2. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย  
    3. ประชาชนมสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวในจังหวัด  
 
  2.ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

      1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา 
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในจังหวัด 
 3. ค่าเป้าหมาย 

                    1. ส่งเสริมศาสนา และวฒันธรรม ส่งเสริมอนรุักษ์ประเพณีอันดีงามของต าบล  
          2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา 

      4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

๑ การส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอัน
ดีงาม 

 ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุภูมิปญัญาท้องถิ่น 1. จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกวัย 
2. สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 

๓ ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของครอบครัว   1.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
            1. เป้าประสงค์  

1. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเคราะห์ 
   2. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอ่ืนที่ด าเนินงาน  
          ด้านสังคมได้รับการสนับสนุน 
                                 3. ประชาชนมีการออกก าลังกายและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย 
    2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
                                 1. ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   2. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
       ตามระเบียบก าหนด 
                                 3. จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
             4. จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
            3. ค่าเป้าหมาย 
    เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดา้นจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้     

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

1.จ านวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านต าบลโพนโก ได้รับการ
สนับสนนุค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวนัครบ
ทุกคน 
2.ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน
โก เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษา กีฬาและวิชาการ      
4.จ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู ้
5.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา  
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงาม 

การส่งเสริมและสนับสนนุด้านสวัสดิการ 1. จ านวนงบประมาณที่จัดสวัสดิการให้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 

1. จ านวนพื้นที่ที่ ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่  
2. จ านวนงบประมาในการสนับสนุนการป้องกันโรค 
3. กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันโรค 

การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนนัทนาการ 
 

1.จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุก
วัย 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      1. เป้าประสงค์ 1.การสร้างจิตส านึกนการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
    2.การรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  

        2. ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์   
    1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมการดูแลรักกษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
    2.ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์และปอ้งกันโรคติดต่อต่างๆ 
   3. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
   4. แหล่งน้ า ปา่ไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบรูณ์ 
   5. จ านวนพืน้ที่แหล่งน้ าและปา่ไม้เพิ่มข้ึน  
  4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์
การสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลสุขภาพ 
 

รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อตา่งๆ 
 

1. จัดกิจกรรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและองค์กร  

               1. เปา้ประสงค ์1.บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
                                     2.บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
      3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิน่ตนเอง 
                                    4.ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
                2. ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์   
      1. ผู้บริหาร สามาชิกสภา ขา้ราชการ พนักงานจา้งได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
      3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
 
              3. ค่าเป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน 
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

1.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 

1.จ านวนการจัดอบรม การส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน  
 

๒ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2.จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
3. จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิก อพร. 
4. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันภัย 



 

71 
 

3. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 1. จ านวนกิจกรรมที่จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่
ประชาชน 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพฒันาทางการเมืองและสังคม 

1. จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง,จ านวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมของ อบต. 

5. การจัดท าผังเมืองรวมต าบลโพนโก 1. เขตพื้นที่ขนาดอบต.โพนโก 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1. เป้าประสงค์  1.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดมลพิษ  

       2. ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์   
   1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
   2. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
   3. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
   4. แหล่งน้ า ปา่ไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบรูณ์ 
   5. จ านวนพืน้ที่แหล่งน้ าและปา่ไม้เพิ่มข้ึน  
               3 .ค่าเป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
4.กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 

กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์
สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. จ านวนโครงการที่รณรงค์ปลกูจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนแหล่งน้ าป่าไม้ ชลประทานขนาดเล็ก 
3. จ านวนท านบดนิและเข่ือนกัน้ตลิ่งพงั/ประตูน้ า/ฝาย
ที่ได้รับการก่อสร้างและการซ่อมแซม 
4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน 

การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล 
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 
2.7  จดุยนืทางยุทธศาสตร ์ (Positioning)   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนามี 7 ด้าน ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ๓.  ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและองค์กร 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธ์ 
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๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การอนุรักษ์ป่า น้ า สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

73

 แผนผังการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรช์าต ิ

20 ปี
ยุทธศาสตรท์ี ่1        
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี ่2                       
ด้านการสร้างความสามารถ         
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3                     
การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4                                          
การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5                                            
การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติ              
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี ่6                                            
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                  
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ  
ฉบับที ่12

ยุทธศาสตรท์ี ่5                             
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตรท์ี ่2           
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม

ยุทธศาสตรท์ี ่4                           
การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม       
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตรท์ี ่6                                   การ
บริหารจัดการในภาครัฐการป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนลา่ง 1

ยุทธศาสตรท์ี ่1                                             
การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร 
อุตสาหกรรมครบวงจร

แผนยทุธศาสตร ์        
การพฒันาจงัหวดั  

ประเดน็การพฒันาที ่1 การ
พัฒนาและส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบวงจร

ประเดน็การพฒันาที ่2
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า                        
การลงทุน  การบริการ และเชื่อมโยง                 
เศรษฐกิจชายแดน

ประเดน็การพฒันาที ่3
การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว              
วิถีชุมชน

ประเดน็การพฒันาที ่4
การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ประเดน็การพฒันาที ่5
การยกระดับคุณภาพชีวิต                        
ของประชาชน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
อปท.ในเขตจงัหวดั
สุรินทร์

ประเดน็การพฒันาที ่1
การพัฒนาและส่งเสรมิ                
เกษตรอินทรย์ีอย่างครบ

ประเดน็การพฒันาที ่2
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า                        
การลงทุน  การบริการ 

ประเดน็การพฒันาที ่3
การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน

ประเดน็การพฒันาที ่4
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ประเดน็การพฒันาที ่5
การยกระดับคุณภาพชีวิต            
ของประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี ่2                                         
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
และผลิตภัณฑ์ไหม

ยุทธศาสตรท์ี ่7              
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตรท์ี ่8               การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท์ี ่9
การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท์ี ่3                                       
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

แผนพฒันา             
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ยุทธศาสตรท์ี ่1             
บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอ    
ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ        
และคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
พัฒนาการท่องเที่ยว         
เชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒                 
แก้ปัญหาความยากจน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย         
เพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพื่อพัฒนา
เมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

ยุทธศาสตรท์ี ่๓                        
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกจิ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี ่6
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากขอ้ตกลง   
กับประเทศเพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็ง     
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

ประเดน็การพฒันาที ่6
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

ประเดน็การพฒันาที ่6
การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ด้านการเกษตร 
-  มีเกษตรกรต้นแบบที่ท าการเกษตรประสบผลส าเร็จและมีกลุ่มเกตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการท าการเกษตร 
-  สามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เป็นที่นิยมทั่วไป 
-  มีสถานท่ีสาธิตการท าเกษตรอินทรีย์ 
-  มีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการท านาปี 
-  มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
2. ด้านการคมนาคม 
-  มีเส้นทางคมนาคมเป็นวงแหวนผ่านนทุกหมู่บ้านในเขตต าบลโพนโก 
3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา 
-  มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
-  มีสถานท่ีดูแลเด็กก่อนเกณฑ์วัยเรียน 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตร วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเป็นประจ าทุกปี 
-  มีประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันทุกหมู่บ้าน 
4.ด้านประชากร 
-  มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน 
-  ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน 
5.ด้านการบริการสังคม 
-  มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ 
-  มีสวัสดิการประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 
-  มีสนามกีฬา เพื่อรองรับการออกก าลังกาย 
6.ด้านการเมืองการปกครอง 
-  การเมืองภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 
-  มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีทุนทางสังคม 
-  ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง การเมือง 
7.ด้านการสาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล 2แห่ง 
-  มีบุคลากรทางสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
  1.การเกษตร 
  -  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและจ าหน่าย ขาดการพัฒนาด้านการเกษตร 
  -  พ้ืนที่ท าการเกาตรขาดความสมบูรณ์ 
  -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
  -  เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตที่มีคุณภาพ ขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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  -  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับท าการเกษตร 
  -  ขาดการบริหารจัดการเกษตรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.ด้านคมนาคม 
  -  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกสบายเพราะงบประมาณที่จ ากัด 
  -  เส้นทางเชื่อมระหว่างต าบลบางสายยังไม่สะดวกสบาย 
  3.ด้านการศึกษา 
  -  อัตราการเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  -  ประชาชนวัยแรงงานมีการศึกษาต่ า 
  -  ขาดการรวมกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
  4.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  -  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง 
  -  คุณธรรม จริยธรรมลดน้อยลง 
  -  ขาดความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
  -  องค์กรทางศาสนาอ่อนแอ 
  -  ศิลปินและปราชญ์ชาวบ้านไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม 
  5.ด้านแรงงาน 
  -  เกิดการอพยพแรงงานจากการท างานตามฤดูกาล 
  -  ขาดความสนใจพัฒนาฝีมือแรงงาน ขาดทักษะการประกอบอาชีพ 
  -  แรงงานขาดฝีมือ 
  -  ขาดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
  6.ด้านสาธารณสุข 
  -  ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพต่อตัวเองและครอบครัว 
  -  ไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและการป้องกันโรค 
  -  ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมการแพทย์แผนโบราณ 
  7.ด้านการเมืองการปกครอง 
  -  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมกับการก าหนดนบาย การคิด การพัฒนาท้องถิ่น การตัดสินใจบริหารและการเมือง 
  -  ชุมชนขาดการรวมกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็ง 
  8.ด้านการบริการสังคม 
  -  ขาดคุณภาพ ไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุม เช่นสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  -  ประชาชนขาดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
  -  เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาด้านข้อมูล 
  9.ด้านบุคลากร 
  -  ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 
  -  ขาดการพัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  -  ขาดจิตส านึกที่ดีในการบริการประชาชน 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
  1.ด้านการเกษตร 
  -  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอินทรีย์น าร่องในต าบล 
  -  ประชาชนมีควมตื่นตัวในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
  -  ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพดีมีศักยภาพเหมาะแก่การส่งเสริมการผลิต 
  -  มีเกษตรกรผู้น าสามารถขยายแนวคิดเป็นตัวอย่างได้ 
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  2.ด้านคมนาคม 
  -  จะมีการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบลและหมู่บ้าน 
  -  จะมีการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
  3.ด้านสาธารณสุข 
  -  ประชาชนเร่ิมมีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพต่อตัวเองและครอบครัว เพราะการรณรงค์การสร้างสุขภาพ 

-  มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

1.ด้านการเกษตร 
-  ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
-  ดินส าหรับเพาะปลูกเป็นดินทราย 
-  ความผันแปรของราคาผลผลิต เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 
2.ด้านคมนาคม 
-  งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และการก่อสร้างเส้นทางขนาดใหญ่ 
-  เส้นทางคมนาคมมีจ านวนมาก 
3.ด้านสาธารณสุข 
-  บุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เหมาะกับจ านวนประชากร 
-  งบประมาณในการสนับสนุนน้อย 
-  ประชาชนไม่ค่อยใส่ใจในปัญหาสุขภาพ เพราะโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
4.ด้านแรงงาน 
-  ไม่มีแหล่งงานรองรับหลังจากฤดูเก็บเก่ียว 
-  ขาดการส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงานภาคเกษตรกร 
5.ด้านสาธารณูปโภค 
-  ขาดงบประมาณสนับสนุนในเร่ืองสาธารณูปโภค 

 

   การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยอบต.ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพฒันา 
    ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน  สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพโก ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 9๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกไม่สามารถ ด าเนินการได้ต่อเนื่อง 
                                              ๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร   
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
                    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่ นคง 
บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมีการด าเนินโครงการประกวด
หมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกคือมีการฉีดพ่นยุง ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีการฉีกพ่น
ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว 

      (๒)  การวเิคราะห์ขอ้มลูด้านเศรษฐกิจ 
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จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 
ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ 
– ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้า
เปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตอบต.มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  หมู่บ้านในเขตอบต.ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  
ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของอบต.จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  
๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงิน
แต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่
ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึนมาก  
  (๓)  การวเิคราะห์ข้อมลูสงัคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 

ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ หน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่าง  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน    

 ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกให้ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ในต าบล  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น 
การออกก าลังกาย  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อป
พร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
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ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้   
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ชว่ยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
   

 (๔)  การวเิคราะห์ข้อมลูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกท านา ที่อยู่อาศัย  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  และป่าไม้สาธารณะที่ประชาชนร่วมหวงแหนมา
โดยตลอด เพื่อในช่วงฤดูฝน เห็ดจะออกมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นรายได้อย่างหนึ่งของชาวบ้าน 

  

 (๕)  ดา้นการเมือง – การบรหิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมี หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก มีทั้งหมด12 

หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกโดยเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การลงประชามติที่
ผ่านมามี การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการการลงประชามติที่กระท าได้และท า
ไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนโก จากผลการประชุมทุกคร้ังที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกนอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกได้
จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในด้านบริการได้ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปขีององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพนโก 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ทีไ่ด้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
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การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายงัไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั  
 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และอบต.  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2. ด้านเศรษฐกิจ ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน 
 
 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินคา้ 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้า - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคา
สูงขึ้น 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจา้งงาน 

- ผู้ประกอบอาชพี
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากข้ึน 

 ๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได ้

 ๗) ในเขตอบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพนโก 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตอบต.และส่งเสรมิ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 
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3. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

๑) ศิลปะ วฒันธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหาท้องถิ่น
ค่อยๆถูกลืมเลือนไป 

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไป 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และ
คงอยู่สืบไป 

4.ด้านสาธารณสุข 1)มีการระบาดของโรคไข้
เลือกออก 

-ด้านสาธารณสุข -ในเขตองค์กร
บริหารส่วนต าบล
โพนโก 

-ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

2)ประชาชนในพืน้ที่ป่วยเป็น
โรคเร้ือรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน ความดัน 

 -ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปว่ย 

 

3)ปริมาณขนะที่เพิ่มมากข้ึน  -ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพนโก 

-ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4)ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 -ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

-ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5)ประชาชนในพืน้ที่บางรายมี
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

 -ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความเดือดร้อน
เร่ืองที่อยู่อาศัย 

-ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่นคงแข็งแรง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5.ด้านคุณภาพชีวิต 1) ประชาชนในพืน้ที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

2) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่
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เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 3) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษาต่อ
ในระดับทีสู่งกว่าขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับาร
ศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

4) เด็กและผู้สูงอายบุาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนโก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลทีด่ ี

5) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวติ 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

6) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนโก 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

7) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

6. ด้านการเมืองการ
ปกครองและองค์กร 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

7. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นการอนุรักษ์ปา่ไม้และ
น้ าสามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ า ป่าไม ้ - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- น้ าและปา่ที่อุดม
สมบูรณ ์

                                       
 
  

 



๘๒ 

 

  
ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  

 
 

 
๑.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน   

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงานรบัผดิชอบ
หลกั 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑ การพฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบต.โพนโก 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๒ การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

กองการศึกษา 
 

๓ การพฒันาดา้น
การศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองการศึกษา/ส านัก

ปลัด 
4 การพฒันาดา้นคณุภาพ

ชีวติ 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลดั 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

5 การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

6 การพฒันาดา้นการเมอืง
การปกครองและองคก์ร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 

7 การพฒันาดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 7 ยทุธศาสตร ์ 11 ดา้น 16 แผนงาน 4 ส านกั/กอง 
 

การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบัต ิ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

 
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,800,000   6 1,800,000   6 1,800,000   6 1,800,000      6 1,800,000      30 9,000,000        
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 350,000     3 350,000      3 350,000      3 350,000        3 350,000        15 1,750,000        

รวม 9 2,150,000   9 2,150,000   9 2,150,000   9 2,150,000      9 2,150,000      45 10,750,000      
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 880,000     10 880,000      10 880,000      10 880,000        10 880,000        50 4,400,000        

รวม 10 880,000     10 880,000      10 880,000      10 880,000        10 880,000        50 4,400,000        
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศานาและวัฒนธรรม
  3.1 แผนงานการศึกษา ศาสนาฯ 32 7,190,000   32 7,190,000   32 7,190,000   32 7,190,000      32 7,190,000      160 35,950,000      

รวม 32 7,190,000   32 7,190,000   32 7,190,000   32 7,190,000      32 7,190,000      160 35,950,000      
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต
 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 19,230,000 7 19,230,000 7 19,230,000 7 19,230,000   7 19,230,000   35 96,150,000      
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 210,000     5 210,000      5 210,000      5 210,000        5 210000 25 1,050,000        
 4.3 แผนงานรักษาความสงบ 5 240,000     5 240,000      5 240,000      5 240,000        5 240,000        25 1,200,000        

รวม 17 19,680,000 17 19,680,000 17 19,680,000 17 19,680,000   17 19,680,000   85 98,400,000      
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 13 1,070,000   13 1,070,000   13 1,070,000   13 1,070,000      13 1,070,000      65 5,350,000        

รวม 13 1,070,000   13 1,070,000   13 1,070,000   13 1,070,000      13 1,070,000      65 5,350,000        

83

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



 
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและองค์กร
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 530,000     5 530,000      5 530,000      5 530,000        5 530000 25 2,650,000        
 6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 10 1,570,000   10 1,570,000   10 1,570,000   10 1,570,000      10 1,570,000 50 7,850,000        

รวม 15 2,100,000   15 2,100,000   15 2,100,000   15 2,100,000      15 2,100,000      75 10,500,000      
7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 6.1 แผนงานการเกษตร 12 834,000     12 834,000      12 834,000      12 834,000        12 834,000 60 4,012,000        

รวม 12 834,000     12 834,000      12 834,000      12 834,000        12 834,000        60 4,012,000        
รวมท้ังส้ิน 108 33,904,000      108 33,904,000      108 33,904,000       108 33,904,000         108 33,904,000         540 169,520,000          

84

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01/1

 
 จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำก 44 21,923,900    40 19,566,750    36 13,592,000   32 11,591,000   25 6,960,000      178 73,633,650      
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและ
แผนพัฒนำชุมชน

รวมท้ังส้ิน 44 21,923,900    40 19,566,750    36 13,592,000   32 11,591,000   25 6,960,000      178 73,633,650      
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนโก อ ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ประเภทถนน คสล.)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  -เพ่ือซ่อมแซมระบบคมนาคม  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนภายใน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนคมนาคมภายในเขต ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยใน โพนโก ท้ัง ๑๒ หมู่บ้าน    ต าบล เพ่ือการสัญจรไปมา
ต าบลโพนโก การเดินทางสัญจร สะดวกและลดอุบัติเหตุ

2  -โครงการก่อสร้างร้ัวและปรับ  -เพ่ือก่อสร้างร้ัวและปรับปรุง ก่อสร้างร้ัวและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้ัวรอบ  -ภูมิทัศน์ภายใน กองช่าง
ปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬากลาง ภูมิทัศน์รอบสนามกีฬากลางต าบล กีฬากลางต าบลโพนโก สนาม สนามกีฬามีความสวย

ต าบลโพนโก ทิศเหนือสนาม โพนโก งาม

3 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ เพ่ือปรับปรุงอาคารท่ีท าการ ปรับปรุงอาคารหลังเดิมเพ่ือใช้จัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร มีอาคารไว้ใช้ในการ กองช่าง
หลังเดิม หลังเดิม ตามแบบท่ีก าหนด  จัดกิจกรรมต่างๆ

   

รวม 3โครงการ  -  - 900,000     900,000      900,000     900,000     900,000     -  -   -
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2566-2570)

                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว
    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทไฟฟ้า/ประปา)
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการติดต้ังก่ิงโคมไฟฟ้า  - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง  - ติดต้ังก่ิงโคมไฟฟ้า จ านวน 12 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าสว่าง  ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ส่องสว่างสาธารณะในเขตต าบล สว่าง ท้ัง12หมู่ ส่องสว่างในหมู่บ้าน

2  - โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า  - เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง  - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟ้าสว่างทุกจุด ไฟฟ้าได้รับการซ่อมแซม กองช่าง

สาธารณะภายในเขตต าบลโพนโก สว่างตามถนนสายต่างๆในบ้าน  จุดต่างๆของหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3  -โครงการขยายเขตน้ าประปา  - เพ่ือให้หมู่บ้านท่ีไม่มีน้ าประปา  - ขยายเขตประปา 12 หมู่บ้าน เพ่ือให้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตประปา ครัวเรือนท่ียังไม่มีน้ าประปา กองช่าง

ส่วนภูมิภาค ได้มีน้ าประปาใช้อุปโภค บริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด ท้ัง 12 หมู่ ใช้ได้มีประปาใช้

รวม 3 โครงการ  -  - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาคด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา(ประเภท ห้วย หนอง คลอง บึง)
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม  -เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมและ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้ในการ ฝายท่ีช ารุดได้รับการ กองช่าง

ฝายน้ าล้นล าห้วยในเขตต าบล ปรับปรุงฝายน้ าล้นให้สามารถเก็บ ท าเกษตร ซ่อมแซมและสามารถ

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ กักน้ าได้  เก็บน้ าได้

2  - โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าและ  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ในเขตต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อเหล่ียม สามารถระบายน้ าได้ กองช่าง

คสล.ในเขตต าบลโพนโก คมนาคม โพนโก คสล. สะดวก รวดเร็ว

3  -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  -เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโก  -เจาะบ่อบาดาลภายในไร่นา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ในไร่นาเขต มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ท่ีเพียงพอ ภายในเขตต าบลโพนโก

ต าบลโพนโกท้ัง 12 หมู่   คสล. ในการท าการเกษตร

4  - โครงการปรับคันคูล าห้วยภายใน เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ปรับปรุงคันคูล าห้วยต่างๆภายในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คันคูล าห้วย ประชาชนมีถนนในการ กองช่าง

เขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ส าหรับใช้ในการขนส่ง ต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ขนส่งพืชผลทางการ

 ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

รวม 4 โครงการ  -  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  -  -
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ
1  - โครงการขับเคล่ือนปรัชญา  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด าเนิน  -ฝึกอบรมประชาชนตามหลัก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี  -  ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายได้เพ่ิมข้ึน ของประชาชนวัยท างาน
2  - โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม  - เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิ  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  -ประชาชนมีงานท า  มีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาพในการจัดการและพัฒนาคุณภาพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลโพนโก รายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
เพ่ือการผลิตสินค้า OTOP ต าบล สินค้า

3  - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่  - เพ่ือส่งเสริมให้ได้มีงานท า มี จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรีมีอาชีพ  -สตรีมีงานท า  มีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด
กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ ประชาชน รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และประชาชน เสริมเพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

4  - โครงการเกษตรอินทรีย์วิถี  -เพ่ือให้ประชาชน  ผู้ประกอบอาชีพ  -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความ  - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด
สุรินทร์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเมล็ด เกษตรกรได้รับความรู้ในการท าเกษตร พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด รู้ในการท าเกษตร เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์
พันธ์พืชส าหรับใช้ปลูกบ ารุงดิน แบบอินทรีย์

5  -โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุพืช  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักไว้  -จัดหาพันธ์ุพืชส าหรับประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี ประชาชนมีเมล็ดพันธ์ุผักส าหรับ ส านักปลัด
เพ่ือเกษตรกร(พันธ์ุข้าว.ถ่ัวเขียวฯ) รับประทานเองซ่ึงจะเป็นการลดรายจ่ายส าหรับใช้เพาะปลูกจ านวน 12 หมู่บ้าน เมล็ดพันธ์ุพืชปลูก ปลูกไว้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

6  -โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  - เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  -สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 วัสดุอุปกรณ ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด
ให้กับกลุ่มอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ในการประกอบอาชีพ ท างานอาชีพ

7  -โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิต   -เพ่ือจัดต้ังศูนย์สาธิต  เพ่ือการเรียนรู้  -จัดต้ังศูนย์สาธิต เพ่ือการเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความ  -ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองตาม ส านักปลัด
เพ่ือการเรียนรู้ทางการเกษตร   ทางการเกษตรระดับต าบล  ให้ความรู้ ทางการเกษตรระดับต าบล 1 แห่ง รู้ในการท าเกษตร แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
 ระดับต าบล กับเกษตรกรในต าบล  ม่ันคง

8  -โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ  -สนับสนุนพันธ์พืชพันธ์ุสัตว์และปัจจัย  -สนับสนุนพันธ์พืชพันธ์ุสัตว์และปัจจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านต้นแบบ  -ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองตามแนวส านักปลัด
พอเพียงต้นแบบ การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง ทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างม่ันคง

พอเพียง พอพียงเป้าหมายปีละ 1 หมู่บ้าน 1หมู่บ้าน
9  -โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  -เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี  -สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ เช่น การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพ  -ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี ส านักปลัด

อาชีพเล้ียงสัตว์ เช่น  เล้ียงกบ รายได้เพ่ิมมากข้ึน เล้ียงกบ เล้ียงโคขุน สุกร กระบือ  ปลา เสริมและรายได้ รายได้เพ่ิมข้ึน
เล้ียงปลา
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ
10  -โครงการจัดต้ังตลาดกลาง อบต.  - เพ่ือให้ อบต. มีตลาดกลางเพ่ือ  - ตลาด อบต.โพนโก จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตลาดกลาง ประชาชนมีตลาดไว้ในการซ้ือ ส านักปลัด

โพนโก จ าหน่ายสินค้า และสร้างรายได้ให้กับ อบต.1แห่ง อุปโภคบริโภคนราคาท่ีมี
ประชาชนได้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า มาตรฐาน

รวม 10 โครงการ  -  - 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000  -  -   -
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการอบรมคุณธรรม  - เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดอบรมเข้าค่ายอบรม 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียน  - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษา

จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้แก่นักเรียน คุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในต าบล เพ่ิมมากข้ึน

2  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนเกิด  - จัดซ้ือของขวัญในวันเด็ก เช่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน  - มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ความภาคภูมิใจในตนเองรู้หน้าท่ีมีวินัย อาหาร ขนม  ชุดเคร่ืองเขียน ในต าบล ได้รับของขวัญ ขนม ชุดเคร่ืองเขียน

3  - โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูง  -เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม  - จัดซ้ือขของรางวัล ในกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ  - มีผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด

อายุและงานประเพณี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล วันผู้สูงอายุ ในต าบล เกิดความรักความผูกพันธ์กัน

สงกรานต์ โพนโก

4  โครงการจัดกิจกรรมในวัน  - เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและแสดง  - จัดกิจกรรมในวันส าคัญใน 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  ประชาชน เจ้าหน้าท่ี ชาวต าบลโพนโก ส านักปลัด

ส าคัญทางรัฐพิธีต่างๆ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ รัฐพิธีต่างๆ เช่น วันแม่  วันพ่อ ในต าบล ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ

มหากษัตริย์ วันปิยมหาราช ฯลฯ สถาบันกษัตริย์

5  -โครงการปฏิบัติธรรมเยาวชน  - เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน  - ประชาชน เยาวชนมีคุณธรรม กองการศึกษา

และประชาชนในต าบลโพนโก และสืบทอดพระพุทธศาสนา ในต าบล จริยธรรม และสืบทอดพุทธศานา

๖  - โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  -เพ่ือใช้ในการจัดแข่งขันกีฬา  -จัดซ้ือวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการจัดการ 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุกีฬา  -มีวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา

นักเรียนเยาวชนในเขตต าบลโพนโก แข่งขันกีฬาภายในต าบลโพนโก  นักเรียน เยาวชน เพียงพอ

๗  - โครงการการจัดงานดอกจาน  - เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบสาน  - จัดกิจกรรมร่วมตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  - ประเพณีอันดีงามของอ าเภอสนม กองการศึกษา

ประสานใจ ฯ ประจ าปี อ าเภอสนมประเพณีอันดีงามของอ าเภอสนม การจัดงานประจ าปีอ าเภอสนม  ในต าบล ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์

๘  -อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเสริมสร้างอนามัยแก่นักเรียน  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาหารเสริม  - ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีและ กองการศึกษา

 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (นม)ศูนย์เด็ก เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)บริโภค

และโรงเรียน ให้มีการเจริญเติบโตตามวัย โพนโก และโรงเรียน

๙  -อาหารเสริม กลางวัน  - เพ่ือเสริมสร้างอนามัยแก่นักเรียน  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาหารกลางวัน  - ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีและ กองการศึกษา

 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) ศูนย์เด็ก เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภค

ให้มีการเจริญเติบโตตามวัย โพนโก  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ โครงการ ท่ี 

แบบ ผ.02



  
เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๐  - โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาแก่  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีอุปกรณ์การ  - สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่เด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุการศึกษา   - นักเรียนได้มีวัสดุการศึกษาอย่าง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุรายหัว) เรียนอย่างพอเพียง ทุกศูนย์ในเขตต าบลโพนโก ศูนย์เด็ก พอเพียง

๑๑  -โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  -เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีด้อยโอกาส  -เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กด้อยโอ  - เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการ กองการศึกษา

แก่เด็กด้อยโอกาส ทางการศึกษา ต าบลโพนโก  โอกาส ศึกษามากข้ึน

๑๒  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   - เพ่ือให้มีสถานท่ีในการเตรียมความ - ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์พัฒนา  - เด็กมีสถานท่ีในการเตรียมความ ส่วนโยธา

ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมในการพัฒนากระบวนการเรียนในเขตต าบลโพนโก เด็กเล็กมีสภาพ ในการพัฒนาการด้านต่างๆ  

ในเขตต าบลโพนโก รู้ของเด็ก ใช้งานได้

๑๓  -โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  -เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในองค์  -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บริหาร  -องค์กรท้องถ่ินมีความสามัคคีกันอัน ส านักปลัด

กรท้องถ่ินของอ าเภอสนม สัมพันธ์ของท้องถ่ินภายในอ าเภอ สมาชิกสภา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

สนม พนักงานฯ หน้าท่ีและเกิดประโยขน์ต่อประชาชน

14  -โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  -เพ่ือเสริมสร้างความรักความ  -จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน 300,000 350,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียน  -เด็กเยาวชน และประชาชนห่างไกล ส านักปลัด

เยาวชน ประชาชน ในเขต อบต. สามัคคีและสร้างเวทีให้เด็ก ประชาชน ในเขต อบต.โพนโก เยาวชน ยาเสพติดและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

โพนโก ในระดับต าบลและเครือข่ายเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือ ประชาชน

ให้ห่างไกลยาเสพติด                  

๑๕  -โครงการจัดงานบวชสามเณรภาค -เพ่ือสืบสานพระพุทธศานาและ  -จัดกิจกรรมงานบวชสามเณรภาคฤดู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ  -พระพุทธศานาและพระธรรมได้รับ ส านักปลัด

ฤดูร้อนประจ าต าบลโพนโก พระธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ร้อนประจ าต าบลโพนโก เยาวชน การสืบทอดจากเด็กและเยาวชน

ต าบลโพนโก

16  -โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส านักปลัด

ประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล ประจ าต าบลโพนโก ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

17  -โครงการจัดงานประเพณีลอย  -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส านักปลัด

กระทงประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล ประจ าต าบลโพนโก ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

๑๘  -โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียน 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส านักปลัด

เข้าพรรษาประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล เข้าพรรษาประจ าต าบลโพนโก ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

19   -โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์  -เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานบุญประเพณีของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  -วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ ส านักปลัด

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ท้องถ่ินของแต่ละหมู่บ้าน ในต าบล ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน ของท้องถ่ิน
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แบบ ผ.02



 
เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

20  -โครงการจัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ต  -เพ่ือให้ประชาชนในต าบลโพนโกมี  - มีศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ า อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์อินเตร์  - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าว ส านักปลัด

ประจ า อบต.โพนโก ศูนย์อินเตอร์เน็ต โพนโก เน็ตต าบล สาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๑  -โครงการปรับปรุงสนามเด็ก  -เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ - เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เคร่ืองเล่น  - นักเรียนศูนย์เด็ก ท้ัง 6ศูนย์ กองการศึกษา

เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กฯมีเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภัย 

ท้ัง 6 ศูนย์ อบต.โพนโก พัฒนาร่างกายได้อย่างสมบูรณ์

22 โครงการเสริมสร้างประสบ เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้อง จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนศูนย์ นักเรียนศูนย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ กองการศึกษา

การณ์นอกพ้ืนท่ีของเด็กศูนย์ฯ เรียนให้กับนักเรียนศูนย์เด็ก ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์เด็ก ท้ัง6ศูนย์ นอกห้องเรียน

23 โครงการส่งเสริมวิชาการ เพ่ือส่งเสริมด้านวิขาการให้กับ จัดโครงการด้านวิชาการให้นัก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนใน นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม กองการศึกษา

นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เรียนในช่วงปิดภาคเรียน เขตต าบลโพนโก ให้เกิดประโยชน์

24 โครงการส่งเสริมทักษะด้านการ เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา จัดโครงการฝึกทักษะด้านการกีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นักเรียนใน นักเรียนในเขตมีทักษะด้านการกีฬา กองการศึกษา

กีฬาเด็กนักเรียน  ห้กับนักเรียน ให้เก็บเด็กนักเรียน เขตต าบลโพนโก  

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนใน นักเรียนในเขตต าบลมีสุขภาพ กองการศึกษา

นักเรียนในต าบล ให้มีสุขภาพท่ีดี นักเรียนในต าบล เขตต าบลโพนโก ร่างกายท่ีดี

26 โครงการคุณธรรมสานสายใย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดี ผู้ปกครอง และนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริย กองการศึกษา

ครอบครัว ต่อบุพการี  มีส านึกท่ีดี ธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

27 โครงการพาน้องท่องธรรมะ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก เด็กนักเรียนและเยาวชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริย กองการศึกษา

 และตระหนักถึงทบาทหน้าท่ี เขตต าบลโพนโก มีส านึกท่ีดี ธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

28 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลัก เด็กนักเรียนและเยาวชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริย กองการศึกษา

 ธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เขตต าบลโพนโก มีส านึกท่ีดี ธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

29 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ เด็กนักเรียนและเยาวชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริย กองการศึกษา

และเยาวชน(โตไปไม่โกง) เยาวชนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม เขตต าบลโพนโก มีส านึกท่ีดี ธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

30 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ เด็กนักเรียนและเยาวชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริย กองการศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจฯเยาวชนน าแนวคิดมาใช้ในชีวิต เขตต าบลโพนโก น าไปใช้ ธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

๓๑ อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือเสริมสร้างอนามัยแก่นักเรียน  - สนับสนุนอาหากลางวัน แก่ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 อาหารกลางวัน  - ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีและ โรงเรียน

แก่โรงเรียน 5แห่ง โรงเรียนจ านวน 5 แห่ง โรงเรียนในเขตต าบลโพนโก (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) โรงเรียน เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภค

ให้มีการเจริญเติบโตตามวัย จ านวน 5 แห่ง 5 แห่ง
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์ ท่ี 
งบประมาณ 

แบบ ผ.02



 
เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

๓๒ อุดหนุนส่วนราชการอ่ืนและองค์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันใน อุดหนุนส่วนราชการองค์กรภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส่วนการการอ่ืน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เทศบาลสนม

กรภาครัฐท่ีกฏหมายก าหนด การท างาน โครงการต่างกๆให้เกิด รัฐ" งานดอกจานประสานใจ กรรมงานประจ าอ าเภอ อ าเภอสนม

งานดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา ประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนไหว้ปู่ตา"

รวม 32 โครงการ  -  - 7,190,000     7,190,000     7,190,000      7,190,000     7,190,000    -  -
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

แบบ ผ.02



แบบ ผ.02

  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี  -ผู้สูงอายุในแขตต าบลโพนโก 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท้ังหมดได้รับ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คนพิการ ความช่วยเหลือร้อยละ 100

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ผู้ป่วยเอดส์

2  -เบ้ียยังชีพผู้พิการ  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้  -ผู้พิการในเขตต าบลโพนโก 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท้ังหมดได้รับส านักปลัด

 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  คนพิการ ความช่วยเหลือร้อยละ 100

  (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ผู้ป่วยเอดส์

3  -เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย  -ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลโพนโก 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท้ังหมดได้รับ ส านักปลัด

 เอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คนพิการ ความช่วยเหลือร้อยละ 100

 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ผู้ป่วยเอดส์

4  -โครงการก่อสร้างบ้านตาม  -เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ท่ีอยู่อาศัย  - ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านผู้ด้อย ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีส านักปลัด

"โครงการบ้านท้องถ่ินไท้ เทิดไท้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ จ านวน 1 หลัง โอกาส 1หลัง ม่ังคงแข็งแรงได้รับการช่วยเหลือ

องค์ราชัน " พระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 75

๕  - การด าเนินการช่วยเหลือ  - เพ่ือให้เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส  - จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 เด็กด้อย   - ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดท้ิงในต าบล โอกาส  

๖ อุดหนุนเหล่ากาชาด  -เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณ -เงินอุดหนุนให้เหล่ากาชาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เหล่ากาชาด ได้สนับสนุคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสส านักปลัด

 เพ่ิอกิจกรรมสาธารณกุศล กุศลเพ่ือให้การสงเคราะห์และส่งเสริม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้มีชีวิตท่ีดึข้ึน

คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

รวม 6 โครงการ  -  - 19,230,000     19,230,000     19,230,000    19,230,000    19,230,000     -  -
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑  - โครงการฝึกอบรมเยาวชน  - เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  - อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน  - เยาวชนตระหนักถึงพิษภัย ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด เยาวชนในต าบลโพนโก ในต าบล และโทษของยาเสพติด

๒  - โครงการจัดต้ังศูนย์ประสาน  -เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและป้อง  -ศูนย์ประสานงานป้องกันและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศุนย์ประ  - มีศูนย์ประสานงานและป้องกันปัญส านักปลัด

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา กันปัญหายาเสพติดในต าบล แก้ไขปัญหายาเสพติด สานงาน หายาเสพติดในเขตต าบลโพนโก

ยาเสพติด (ศปส.อบต.)

๓  - โครงการอบรมสร้างวินัยและ  - เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร  - อบรมเสริมสร้างวินัย 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน   - เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยส านักปลัด

ให้ความรู้เร่ืองการจราจร ให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโก เยาวชนในต าบลโพนโก ในต าบล ด้านการจราจร

4  -โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  - เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด  - อบรมสัมมนาแกนน าต่างๆใน 50,000         50,000         50,000        50,000        50,000        แกนน าห่าง  ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของ ส านักปลัด

ตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกันชาติและรู้โทษของยาเสพติด ต าบล ไกลยาเสพติด ยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด

๕  -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศัก  -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ  -อบรมให้ความรู้การพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรี  -กลุ่มสตรีมีบุคลิกภาพและ ส านักปลัด

ยภาพกลุ่มสตรีในต าบลโพยโก ของสตรีในต าบลโพนโก บุคลิกภาพของกลุ่มสตรี ในต าบล มีศักยภาพ

เสพติด เสพติด

รวม 5 โครงการ  -  - 210,000      180,000      170,000     140,000     140,000      -  -
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งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์ ท่ี 



แบบ ผ.02

  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.3แผนงานรักษาความสงบ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑  - โครงการส่งเสริมความรู้  -เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน  -อบรมเสริมสร้างความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน  -เยาวชนมีความรู้ด้านการป้องกัน ส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา ให้กับประชาชนด้านการป้องกัน ในต าบล และบรรเทาสาธารณภัย

ด้านการป้องกันและบรรเทาฯ สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

๒  - โครงการต้ังจุดตรวจในช่วง  - เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร  - ต้ังจุดตรวจในสถานท่ีส าคัญ ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จะตรวจ   - ประชาชนในเขต อบต. ได้รับความส านักปลัด

เทศกาลต่าง ๆ ภายในเขต อบต.โพนโก ในต าบล สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

๓  - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน  - เพ่ือทบทวนการป้องกันและบรร  - อบรมเสริมสร้างการป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน   - เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย เทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ในต าบล และรู้วิธีการป้องกัน

4  - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ  -เพ่ือจัดซ้ือชุดเคร่ืองแบบ  -จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองแบบ สมาชิก มีชุดเคร่ืองแบบใส่ ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน เช่น อปพร.ฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ี   ปฏิบัติงานตามภารกิจ

5  - โครงการฝึกทบทวนสมาชิก  - เพ่ือทบทวนความรู้ในการป้องกัน  - ฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สมชิกอปพร. อปพร.ต าบลโพนโกมีความรู้และทักษะส านักปลัด

อปพร.ต าบลโพนโก ภัยต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร. โพนโก อปพร. ในการป้องกันภัยต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

รวม 5  โครงการ  -  - 240,000      240,000      240,000     240,000     240,000      -  -
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ท่ีรับผิดชอบ



ท่ีรับผิดชอบ



ท่ีรับผิดชอบ



 
แบบ ผ.02

  1ยุทธศาสตร์ท่ี 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการส่งเสริมการออก  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย -ส่งสริมประชาชนออกก าลังกาย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน  - ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ส านักปลัด

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือสุขภาพ ท้ัง ๑๒ หมู่ ท้ัง 12หมู่ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

2  - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา-  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอุปกรณ์  -จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและเคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์  -ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกาย ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย ออกก าลังกายให้กับหมู่บ้านท้ัง เคร่ืองออก ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

12 หมู่ ก าลังกาย

3  - โครงการรณรงค์และป้องกัน  - เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ - การเดินรณรงค์ให้ความรู้เร่ือง 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ไข้เลือดออก  - ประชาชนมีความรู้ในการก าจัด ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในครัวเรือนและ ไข้เลือดออก การก าจัดแหล่ง ลดลงใน แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ท าให้เกิด

ชุมชน เพาะพันธ์ุยุงลายในหมู่บ้าน เขตต าบล โรคไข้เลือดออกน้อยลง

4  - โครงการจัดหายาและน้ ายาเคมี - เพ่ือให้ประชาชนในเขต อบต. ปราศจาก - จัดซ้ือยาและน้ ายาเคมีเพ่ือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคติดต่อลด  - มีประชาชนปราศจากโรคติดต่อ ส านักปลัด

เพ่ือก าจัดพาหะน าโรคต่างๆ โรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ก าจัดพาหะน าโรคต่างๆ เช่น  ลดลงใน ต่าง ๆ

ทรายอเบต น้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน เขตต าบล

5  - โครงการรณรงค์และป้องกัน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต อบต.ปราศจาก  - จัดซ้ือยาและวัคซีนป้องกันโรค 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 วัคซีนป้อง  - มีประชาชนปลอดภัยจากโรค ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิด โรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ พิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ กันพิษสุนัข โรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ

6  - โครงการพัฒนางานด้าน  -เพ่ือให้งานด้านสาธาณสุขเกิดประโยชน์  - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน  -ประชาชนได้รับประโยชน์จาก ส านักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตต าบล งานด้านสาธารณสุข 

7  -โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ  -จัดฝึกอบรม อสม.ในการเพ่ิม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อสม.  -สมาชิก อสม.ได้รับความรู้เพ่ิม ส านักปลัด

อสม.และออกเย่ียมเยียนผู้สูงอายุของอสม.ต าบลโพนโก และเสริมสร้างก าลังศักยภาพในการปฏิบัติงาน  และ ผู้สูงอายุ เติม  และผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ

 และผู้ทุพลภาพในเขต อบต. ใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพในเขตอบต.ออกเย่ียมผู้สูงอายุและผู้พิการใน ผู้พิการ ในเขตอบต.ให้ได้รับการดูแลจาก 

ให้ได้รับการดูแล เขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ในต าบล อปท.

 

98

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

8  -สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ -เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน  -ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  -ประชาชนได้มีโอกาสและร่วม ส านักปลัด

อบต.โพนโก สุขภาพ อบต.โพนโก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ ในต าบล ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

พัฒนาสุขภาพ

9  -โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย -เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการและ  -ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาการ  -เด็กเล็กมีสุขภาวะโภชนาการท่ี ส านักปลัด

พัฒนาการในเด็ก และเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ในวัยเด็ก ดีข้ึนและมีพัฒนาการในเด็ก / รพ.สต.

10  -โครงการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  -เพ่ือดูแล/ติดตามผู้ป่วยเร้ือรังต่อเน่ืองเพ่ือ -ผู้ป่วยเร้ือรัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเร้ือ  -ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการดูแล ส านักปลัด

ป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การทุพล- รังได้รับการ อย่างถูกต้อง / รพ.สต.

ภาพ  หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดูแลถูกต้อง

11  -โครงการวัคซีนป้องกันเด็ก  -เพ่ือเฝ้าระวังให้ความรู้แก่เด็กเพ่ือป้องกัน  -จัดฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน  -เด็กรู้วิธีป้องกันการจมน้ า ส านักปลัด

จมน้ า การจมน้ า แก่นักเรียน รู้วิธีป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง / รพ.สต.

 การจมน้ า

12 อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ จัดโครงการตามพระราชด าริด้าน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

ด าริ ด้านสาธารณสุข ชีวิตท่ีดี สาธารณะจ านวน 12 หมู่ๆละ ในเขตต าบล ท่ีดีข้ึน / รพ.สต.

ท้ัง 12 หมู่  20,000 บาท โพนโก

13  - โครงการจัดอบรมการรณรงค์  - เพ่ือให้ประชาชนรู้วิธีการก าจัดขยะท่ี  - อบรมผู้น าชุมชน ประชาชน 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล  - ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีใน ส านักปลัด

ก าจัดขยะ ถูกต้องในครัวเรือนของตนเอง ประชาชน การก าจัดขยะ

รวม 13 โครงการ  -  - 1,070,000     1,070,000     1,070,000      1,070,000     1,070,000      -  -
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและองค์กร

1.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการจัดท าประชาคมท้ังระดับ  - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี  - อบต.ออกรับฟังปัญหาแลกเปล่ียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนสามารถแสดงความ ส านักปลัด

หมู่บ้าน และต าบล สนับสนุนการ ได้ออกพบปะรับฟังปัญหาของประขาชน ความคิดเห็น  ท้ัง12หมู่ คิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ

จัดท าแผนชุมชน ประชาชน  ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีท าการ

2  -โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ  - เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน ได้จัด  - ประชาชนเกิดความรัก ความ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนใน  - เกิดความรักความสามัคคี ส านักปลัด

ชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ กิจกรรมท่ีแสดงความเทิดทูลสถาบัน สามัคคีต่อสถาบันหลักของชาติ เขตต าบล ในชุมชน

3  -โครงการสร้างความรัก ความสามัค  - เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน ได้จัด  - ประชาชนเกิดความรัก ความ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนใน  - เกิดความรักความสามัคคี ส านักปลัด

คี และความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมท่ีแสดงความรักสามัคคี สามัคคีต่อสถาบันหลักของชาติ เขตต าบล ในชุมชน

4  -โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ  - จัดการอบรมสัมมนาและศึกษาดู 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 บริหาร  - คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

ดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากร หน้าท่ีและสร้างทัศนคติท่ีดีในการ งานแก่ สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าท่ี สมาชิกสภา สมาชิกสภา มีวิสัยทัศน์และ

ผู้น าท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก คณะผู้บริหาร กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานฯ ทัศนคติท่ีดีต่อการท า

สภาฯ ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน  

๕  -โครงการวันท้องถ่ินไทย  - เพ่ือจัดกิจกรรมในงานวันท้องถ่ิน  - ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000     ผู้บริหาร  - ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา ส านักปลัด

ไทย พนักงานส่วนต าบลร่วมจัดงานวัน สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลร่วมจัดงาน 

ท้องถ่ินไทย พนักงานฯ วันท้องถ่ินไทย

รวม 5 โครงการ  -  - 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000  -  -
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แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.2แผนงานบริหารท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ  -ปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่ีท าการ พ้ืนท่ีบริเวณท่ีท าการ อบต. กองช่าง

บริเวณท่ีท าการ อบต.โพนโก อบต.โพนโก อบต.โพนโก ให้มีความสวยงาม อบต. มีภูมิทัศน์ทัศน์ท่ีสวยงาม

2  - โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  - เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด  - จัดท าแผนท่ีภาษีในพ้ืนท่ีต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พ้ืนท่ีท้ัง  - องค์กรสามารถจัดเก็บรายได้ กองคลัง

เก็บภาษี โพนโก 12หมู่ เพ่ิมข้ึนจากเดิม

3  - โครงการปรับปรุงห้องส านักงาน  -เพ่ือก้ันห้องส านักงานให้เป็นสัดส่วน  - ปรับปรุงห้องส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่ีท าการ  -ห้องส านักงานเป็นสัดเป็น ส านักปลัด

(ติดต้ังฉากก้ันห้อง พาทิช่ัน) เกิดประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก ติดต้ังฉากกันห้อง พาทิช่ัน อบต. ส่วน 

รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ  

4  -โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติด ติดต้ังระบบโทรศัพท์ตอบรับ   -  - 100,000    100,000     - การติดต่อ ท าให้สะดวกในการติดต่อส่ือสาร

ตอบรับอัตโนมัติ(Call center) ต่อส่ือสาร อัตโนมัติภายในส านักงาน  ส่ือสารสะดวก ในแต่ละส านัก ทุกส่วน

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้าราชการ ข้าราชการ,พนักงาน ลุกจ้าง ส านักปลัด

เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หน้าท่ีและสร้างทัศนคติท่ีดีในการ แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานฯ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

เป็นทีม ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ลูกจ้าง ปฏิบัติงานมากข้ึน

ลูกจ้าง ทุกคน   

6 โครงการบริหารงานตามหลัก เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรองค์ จัดอบรมโครงการบริหารงานตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร ข้าราชการ,พนักงาน ลุกจ้าง ส านักปลัด

ธรรมาภิบาล กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลัก หลักธรรมาภิบาล พนักงานฯ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม ลูกจ้าง ปฏิบัติงานมากข้ึน

ในการปฏิบัติหน้าท่ี   

7 โครงการให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการ จัดโครงการให้ความรู้เร่ืองผล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร ข้าราชการ,พนักงาน ลุกจ้าง ส านักปลัด

ทับซ้อน ท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการ ประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน พนักงานฯ เข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ทับ

และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน ลูกจ้าง ซ้อน

ต าบลในการปฏิบัติหน้าท่ี   
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการยกย่องเชิดชูแก่บุคคล/ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล จัดพิธีมอบโล่/ประกาศเกียรติคุณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ส านักปลัด

หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าประ หน่วยงาน องค์กร ดีเด่น ผู้ท าประ ให้แก่บุคคล/หน่วยงาน องค์กร ยกย่องเชิดชู ในต าบลมีค่านิยม ยกย่อง

โยชน์ให้แก่ส่วนรวม โยชน์ให้แก่ส่วนรวม ดีเด่นผู้ท าประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อย เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ

 ละ70 ประพฤติตนตามหลัก  

9 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึง จัดโครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับทราบและเข้า ส านักปลัด

พ.ร.บ.ข่าวสารของทางราชการ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร อบรมได้รับรู้ ถึงบทบาทภารกิจของ อบต.

พ.ศ.2540 ของทางการการ  ถึง พ.ร.บ. และมีความพึงพอใจในเอกสาร 

 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังขององค์กรปก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดการ ประชาชนได้รับทราบและเข้า ส านักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครองส่วนท้องถ่ิน เลือกต้ัง ถึงบทบาทหน้าท่ีในการใช้

  ใน อปท. สิทธ์ิเลือกต้ัง

รวม 10 โครงการ  -  - 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000  -  -
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน แบบ ผ.02
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการรักษ์น้้า รักษ์ป่า  - เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนตามท่ี  - จัดหาต้นไม้เพ่ือปลูกตามท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืน ส้านักปลัด

รักแผ่นดิน สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ในพ้ีนท่ี อบต. ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีสาธารณะประโยชน์

2  - โครงการปลูกหญ้าแฝก  - เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน  - จัดหาต้นกล้าหญ้าแฝกให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลูกหญ้าแฝก  - มีพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆมี ส้านักปลัด

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ และสร้างความสมบูรณ์ให้กับดิน ประชาชนปลูกตามท่ีสาธารณะ หญ้าแฝกปลูกและสามารถ

ดิน ตามแนวพระราชด้าริ ประโยชน์ต่าง ๆ ป้องกันการพังทลายของดิน

3  - โครงการปลูกต้นไม้  - เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนตามท่ี  - จัดหาต้นไม้เพ่ือปลูกตามท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืน ส้านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ สาธารณะประโยชน์และเฉลิม สาธารณะประโยชน์ในพ้ีนท่ี อบต. ท่ีสาธารณะประโยชน์

พระเกียรติ

4  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในเขต  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ใน  -ภูมิทัศน์ภายในเขตต้าบลโพน ส้านักปลัด

ต้าบลโพนโก(ท่ีสาธารณประโยชน์) การบริหารส่วนต้าบลให้มีความสวยงาม พ้ืนท่ีต้าบลโพนโก ต้าบล โกมีความสวยงามร่มร่ืน

ร่มร่ืน

5  - โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ  - เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะในต้าบล - สวนสาธารณะในต้าบลโพนโก ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ 30,000 สวนสาธารณะ  - มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

รักพ้ืนท่ีสีเขียว

6  - โครงการตรวจสอบท่ีสาธารณระโยชน์ - เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าสงวนให้คงอยู่  - ประชาชนเกิดความรักและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี ส้านักปลัด

ของเขตสวนป่าห้วยแก้วในเขตป่าสงวนปลูกฝังจิตส้านึกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ จิตส้านึก ท่ีสาธารณะประโยชน์ ลดการ

แห่งชาติป่าหินล้ม ให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ท้าให้ลดการตัดไม้ท้าลายป่า ในการอนุรักษ์ป่า ตัดไม้ท้าลายป่า

7  - โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพ่ือสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัคร  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส้านักปลัด

ป้องกันและระงับไฟป่า แบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานระดับต้าบลและหมู่บ้าน มีความรู้
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ

8  - โครงการจัดหาถังขยะ  -เพ่ือให้ประชาชนมีการรักษาความ หมู่บ้านท้ัง 12 หมู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ถังขยะหมู่บ้าน มีถังขยะไว้ใช้ ส้านักปลัด

สะอาดภายในครัวเรือนและชุมชน  ท้ัง 12หมู่

9  - โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  -เพ่ือให้ประชาชนมีการรักษาความ เตาเผาขยะ2 แห่ง 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 เตาเผาขยะ  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส้านักปลัด

สะอาดภายในครัวเรือนและชุมชน  จ้านวน 2แห่ง

10  - โครงการก้าจัดวัชพืชตาม  - เพ่ือให้ล้าห้วยในเขต อบต. มีความ  - ก้าจัดวัชพืชตามล้าห้วยต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ล้าห้วยภาย  - ล้าห้วยในเขต อบต.มีความ ส้านักปลัด

ล้าห้วยในเขต อบต. สะอาด ในเขตต้าบล สะอาดท้าให้สภาพแวดล้อมดี

11 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจ  -เพ่ือพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่อง  -พัฒนาแหล่งน้้า ล้าหวยในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้้า ล้าห้วย  -ล้าห้วยในเขตต้าบลมีความ ส้านักปลัด

เท่ียวท้องถ่ิน ท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ต้าบลโพนโก ในเขตต้าบล สะอาดท้าให้สภาพแวดล้อมดี

12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง -เพ่ือสนองแนวพระราชด้าริ  -จัดกิจกรรมสร้างจิตส้านึก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งน้้า ล้าห้วย  -ล้าห้วยในเขตต้าบลมีความ ส้านักปลัด

มาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ  -เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนัก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตต้าบล สะอาดท้าให้สภาพแวดล้อมดี

(อพ.สธ.) ถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืช

รวม 12 โครงการ  -  - 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000  -  -
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งบประมาณ



 

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. 450,000 450,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่ท่ี1บ้านโพนดวน ต.โพนโก หมู่ท่ี 1 บ้านโพนดวน หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโพนดวน
อ.สนม จ.สุรินทร์ สายป่าช้า  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า 1,500 ตร.ม. สะดวกและ
ถึงนานายไพโรจน์  ชัยสีหนาท สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 400ม. 400,000 400,000 400,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่ท่ี 1 บ้านโพนดวน หมู่ท่ี 1บ้านโพนดวน หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโพนดวน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ 
สายบ้านโนนจันทา ถึงบ้าน สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
นางสุโอภาส   สีสว่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 50 ม.  - 125,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 2 กองช่าง
หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก บ้านโพนโก หมู่ท่ี 2 หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 200 ตร.ม. สะดวกและ 
สายบ้านนางพา  แก้วดี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ถึงล าห้วยไผ่

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100ม.  -  -  -  - 250,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 3 กองช่าง
หมู่ท่ี 3บ้านเปือยป่าน หมู่ท่ี 3บ้านเปือยป่าน หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเปือยป่าน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า 400 ตร.ม.  สะดวกและ
จากลาดยางไปฝายห้วยล าเบือก สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ข้างบ้านนายวรเชษฐ์ ร่วมค า  
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
       ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเพ่ือก่อสร้างถนน แอสฟัสท์ติก  -ถนนแอสฟัสติก.กว้าง 4ม. ยาว 1,000,000  -  -  -  - ถนน แอสฟัลท์ ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า  1,000หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่ ติกจ านวน เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์ เส้นกลาง  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.พร้อมป้ายประ 1 เส้น สะดวกและ 
หมู่บ้านจากทิศตะวันออกถึง สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม ลดอุบัติเหตุ
ทิศตะวันตก  ท่ี อบต.โพนโกก าหนด  

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 100 ม. 180,000  -  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
 อ.สนม จ.สุรินทร์ซอยบ้าน  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 300ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ 
นางประหยัด  ศรีงาม ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 100 ม. 180,000  -  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์ ซอยบ้าน  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 300 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ 
นายวิจิตร  ทรงพระไปทุ่งนา ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม.  - 126,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก  หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์ ซอยบ้าน  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 210 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ 
นางผุย แผงแก้ว ท้ายซอย ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 645 ม.   -  - 1,612,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4บ้านเป้า หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์ เส้นท้ายหมู่ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า 2,580 ตร.ม. สะดวกและ
บ้านถึงล าห้วยไผ่ สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 290 ม.   -  -  - 522,000  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4บ้านเป้า หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์  เส้นวัดบ้าน และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า 870 ตร.ม. สะดวกและ
เป้าถึง ปู่ตา (โสกน้ าใส) สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว490 ม.  -  -  - 882,000  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ต.โพนโก หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้า
อ.สนม จ.สุรินทร์ เส้นบ้าน  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า 1,470 ตร.ม. สะดวกและ
นางรัชดา  ดีพร้อม ถึง สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
หนองกอก (โสกน้ าใส)   

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 28ม.   - 50,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 5 กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง หนา0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม กว่า  84 ตร.ม. สะดวกและ
สายบ้านนายบัวเรียนถึงห้วยโศกสีเทศ สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 250ม.  - 625,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 6 กองช่าง
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ 
ข้างสนามกีฬากลางทางทิศ สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
เหนือถึง ห้วยแข้    

14 โครงการขยายไหล่ทาง เพ่ือขยายไหล่ถนน คสล.  -ขยายไหล่ถนน คสล.กว้าง 2ม.   -  -  -  - 861,000 ไหล่ทางคสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 6 กองช่าง
หมู่ท่ี6 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6บ้านโนนเปือย ยาว200หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม  คสล.น้อยกว่า 400 ตร.ม. สะดวกและ
สายข้างบ้านนายบุญย่ิง บุญบ ารุง สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ไปทางทิศตะวันตก  

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4 ม.   -  - 750,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 6 กองช่าง
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6 ยาว300หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี จ านวน 1เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม คสล.น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. สะดวกและ
สายโนนเปือย-หนองแสง สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
จากนานางภัยณี เกาะกาเหนือ  

ถึงนานายชาตรี ยาสุขใจ
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 290ม. 522,000   -  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา0.15หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า จ านวน1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม 870 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ สะดวกและ
สายหน้าโรงสีข้าวชุมชน ม.7 สะดวก โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ถึงบ้านนายทินกร สายธนู    

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม. 500,000  -  -    -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ
สายบ้านนางจันทรา เหลืองประเสริฐ สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ถึง บ้านนายชรากรณ์  ส ารวมจิต  

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม.  -  - 500,000   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ
สายบ้านนายเฉลิม รุ่งเรือง สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ถึงบ้านนายพิจิตร ยานุทัย  

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม.  - 500,000  -   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 200 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ
สายคันคูคลองแข้แยกสะพาน สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ไปทางทิศตะวันออกถึงบ้าน 
นายวันนา  ครองยุทธ  

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว780ม.  -  -  - 1,950,000  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 3,120 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายคันคูห้วยไผ่นานายสุนิล สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ
โกฏิหอม ถึงถนนลาดยางไปอ.สนม  ลดอุบัติเหตุ
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 370ม.  -  -  -   - 666,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายรอบหนองสิม สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

22 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือก่อสร้างลาน คสล.  -ลาน คสล.ขนาดพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า  - 337,000   -  -  - ลาน คสล. ประชาชนมีลาน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย 562 ตร.ม. หนา0.12 ม.  คสล.เพ่ือใช้ในการ บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ออกก าลังกาย
หน้าบ้านนายเดชา  บุญบ ารุง สะดวก  หรือจัดกิจกรรม

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 640ม.  -  -   - 1,600,000  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู๋ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 2,560 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายนานายกัญญา รักบุญ ถึง สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
สามแยกไปบ้านธรรมษา

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 50ม.  -  - 90,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 150 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายบ้านนายรัตน์ สีสุมัง ถึง สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
บ้านนายอุดร  หลักบุญ

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 50ม.  -   - 72,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า150ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ
สายบ้านนายหนูถิน  สิมมา สะดวก ชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

26 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 100ม.  -  - 495,000   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย บ้านเป้า หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า300 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายคันคูห้วยไผ่ ถึงนา สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
นางศิริกานจณ์ ก าจร
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 2ม. ยาว 400ม.  - 480,000  -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายกลางหมู่บ้านหน้าวัด- สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
สายรอบวัดสีลาโนนเปือย  

28 โครงการเสริมสร้าง คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม.  -  -  -    - 500,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800ตร.ม.พร้อมป้าย  สะดวกและ  
สายบ้านนายจอมพล แก้วขวัญ สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงสามแยกบ้านนางสมหวัง คุมดี  

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม. 500,000  -  -   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 8 กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านหนองคู
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายหนองคูไปดงหัวงัว สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว50ม.  - 31,250   -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 8 กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านหนองคู
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า250 ตร.ม.พร้อมป้ายประ สะดวกและ
สายข้างบ้านนางทองมีถึง สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
สระทางทิศใต้    

31 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาพร้อม  -ลานกีฬาตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  -  - 200,000   -  - ลานกีฬา ประชาชนมีลาน หมู่ท่ี 8 กองช่าง
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง กีฬาไว้ใช้ในการ บ้านหนองคู
บ้านหนองคูหมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หมู่ท่ี 8 ออกก าลังกาย

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม. 500,000  -   -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 9 กองช่าง
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี9 บ้านหนองบัวแดง หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมาบ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายรอบหนองบัวแดง สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง  -ถนนลาดยางกว้าง 4ม. ยาว2,380 ม.  - 5,236,000    -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย หมู่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านเป้าน้อย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 2,380ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายบ้านเป้าน้อยถึงบ้านโพนโก สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ลาน คสล.กว้าง 4ม. ยาว 200ม.  -  - 500,000   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 11 กองช่าง
หมู่ท่ี 11 บ้านโพนโก หมู่ท่ี 11บ้านโพนโก หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 800ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
แยกบ้านนายพันธ์  พิศงาม สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
ถึงแยกบ้านเป้าน้อย  

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 5ม. ยาว 200ม. 625,000  -  -   -  - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 12 กองช่าง
หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 12บ้านโนนโพธ์ิ หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนโพธ์ิ
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 1,000ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
สายโนนโพธ์ิ - หนองแสง สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.  -ถนน คสล.กว้าง 3ม. ยาว 200ม.  -  -  -   - 360,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 12 กองช่าง
หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 12บ้านโนนโพธ์ิ หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่ จ านวน 1 เส้น เพ่ือการสัญจรไปมา บ้านโนนโพธ์ิ
สายทิศใต้ส านักสงฆ์โพธ์ิทอง และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 600ตร.ม.พร้อมป้าย สะดวกและ
 สะดวก ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดอุบัติเหตุ
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ประเภท เสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก/หินลูกรัง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
37 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก กว้าง 1,785,000  -  -  -  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 2 กองช่าง

 หินคลุกบ้านโพนโก หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก หมู่ท่ี 2 4ม.ยาว4,000 ม.หนาเฉล่ีย0.10 ม. ลงหินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า จ านวน 1 เส้น ทางการเกษตรได้
ล าห้วยไผ่ท้ังสองข้าง สะดวก 1,600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ สะดวก

38 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก -ถนนลงหินคลุก กว้าง4 ม. 535,000   -  -  -  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี2 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ยาว1,200ม.หนา0.10ม.หรือมี ลงหินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า480ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายห้วยไผ่-หนองทิศตุ้ย สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

39 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง4 ม.  - 446,000  -  -  - ถนนดินลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 2 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก หมู่ท่ี 2 บ้านเปือยป่าน ยาว 1,000ม.หนา0.15ม.หรือมี หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า400ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายป่าลานธรรม -หนองทิศตุ้ย สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

40 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม.   - 535,000  -  -  - ถนนดินลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 2 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก หมู่ท่ี  2 บ้านโพนโก ยาว1,200ม.หนา0.15ม.หรือมี หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า480ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายนานายสุรพงษ์  ภาช่ืน สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

41 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง5 ม.   - 1,226,500  -  -  - ถนนดินลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 3 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ยาว2,200ม.หนา0.10 ม.หรือมี หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเปือยป่าน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า1,100ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายทิศเหนือหมู่บ้านถึงขุมหิน สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครกงาร สะดวก

42 โครงการก่อสร้างถนนลง เพ่ือก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก ก่อสร้างถนนลงหินคลุก กว้าง   -   - 1,115,000   -  - ถนนดินลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 3 กองช่าง
หินคลุกหมู่ที 3 บ้านเปือยป่าน ลูกรังบ้านเป้าน้อย หมู่ท่ี 10 5ม.ยาว 2,000 ม.หนาเฉล่ีย0.10 ม. หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเปือยป่าน
ต.โพนโก อ.สนม  จ.สุรินทร์ และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม หรือมีปริมาตรหินไม่น้อยกว่า จ านวน 1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายทิศเหนือหมู่บ้านถึง สะดวก 1,000 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชา สะดวก
หนองคู  สัมพันธ์โครงการ
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
43 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  -ถนนลงหินลูกรัง กว้าง 4 ม.  -  -  - 223,000  - ถนนดินลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หินลูกรัง หมู่ท่ี 5บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง ยาว500ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า200ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
ตามคันคูห้วยคลองบึงฝ่ังทิศ สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ
เหนือนานายแพง ถึงนานายเพลิน  สะดวก

44 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  -ถนนลงหินลูกรัง กว้าง 4 ม.  -  -  - 267,000  - ถนนดินลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 5 กองช่าง
หินลูกรัง หมู่ท่ี 5บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง ยาว600ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า240ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
ตามคันคูห้วยโศกสีเทศทิศเหนือ- สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
สะพานถนนลาดยางสนม-โคกก่อง  

45 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  -ถนนลงหินลูกรัง กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 356,000 ถนนดินลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 5 กองช่าง
หินลูกรัง หมู่ท่ี 5บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง ยาว800ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า320ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
ตามคันคูห้วยคลองบึงจากท่ีนา สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
นายเพลิน ถึงนานายสน่ัน  

46 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  -ถนนลงหินลูกรัง กว้าง 4 ม.  -  -  -  - 267,000 ถนนดินลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 5 กองช่าง
หินลูกรัง หมู่ท่ี 5บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง ยาว600ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองบัวแดง
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า240ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
ตามคันห้วยโศกสีเทศทิศใต้ สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
จากฝายถึงนานายสมาน  

47 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง4 ม.  -   - 312,000  - ถนนดินลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี6 กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือยหมู่ท่ี 6บ้านโนนเปือย ยาว700ม.หนา0.10 ม.หรือมี หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า280ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
จากห้วยแข้ถึงเขตธรรมษา สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

48 โครงการปรับเกรดคันคูห้วยแข้ เพ่ือปรับเกรดคันคูห้วยพร้อม  -ปรับเกรดคันคูห้วยพร้อมลงหินลูกรัง  -  - 187,000   -  - ถนนลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี6 กองช่าง
ท้ังสองฝ่ัง พร้อมลงหินลูกรัง ลงหินลูกรังหมู่ท่ี 6บ้านโนนเปือย กว้าง 3 ม.ยาว3,000ม.หนา0.10ม. ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย   และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า900ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
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 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ท่ีรับผิดชอบ
49 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม.  -  - 178,000   -  - ถนนลงหิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง

หินคลุกหมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย .ยาว400 ม.หนา0.10ม. ลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า160ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายจากลาดยางไปสนม ถึง สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
คลองแสง  

50 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม.  - 357,000  -   -  - ถนนลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย .ยาว800 ม.หนา0.10ม. หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า320ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายแยกไปบ้านธรรมษา ถึง สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
นานางอ าพันธ์  ยืนหาร  

51 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม.  -   -  - 178,000  - ถนนลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี7 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย .ยาว400 ม.หนา0.10ม. หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า160ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายคันคูห้วยไผ่บ้านนางสุเพ็ง สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
สายกระสุน ถึงคลองแสง  

52 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 3 ม.  -   - 441,000  -  - ถนนลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี8 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู หมู่ท่ี8 บ้านหนองคู .ยาว640 ม.หนา0.10ม. หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองคู
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า192ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
แยกหลักหิน สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

53 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก  -ถนนลงหินคลุก กว้าง 3 ม.  - 562,000  -  -  - ถนนลง ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 9 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง .ยาว 1,250 ม.หนา0.10ม. หินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า160ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายปากทางหนองคูไปถึงถนน สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
ลาดยางสานสนม-โนนสาย  

54 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก -ถนนลงหินคลุก กว้าง4 ม.  - 806,000  -  -  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี10 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี10บ้านเป้าน้อย หมู่ท่ี 10บ้านเป้าน้อย ยาว1,800ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลงหินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเป้าน้อย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า720ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายบ้านเป้าน้อย-ป่าช้า สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
55 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก -ถนนลงหินคลุก กว้าง4 ม.  -  - 358,000   -  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี10 กองช่าง

หินคลุกหมู่ท่ี10บ้านเป้าน้อย หมู่ท่ี 10บ้านเป้าน้อย ยาว800ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลงหินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเป้าน้อย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า320ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายบ้านเป้าน้อย-โนนสาย สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

56 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  -ถนนลงหินลูกรัง กว้าง 3 ม.  -  -  - 167,000  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี11 กองช่าง
หินลูกรังหมู่ท่ี11บ้านโพนโก หมู่ท่ี 11บ้านโพนโก ยาว 500ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลงหินลูกรัง เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า150ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
แยกบ้านนายเทา บุญสิงห์ สะดวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงนานายคาน  ผิวเหลือง   สะดวก

57 โครงการเสริมสร้างถนนลง เพ่ือเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก -ถนนลงหินคลุก กว้าง3 ม. 282,000  -  -   -  - ถนนดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 12 กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี12 บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ ยาว630ม.หนา0.10 ม.หรือมี ลงหินคลุก เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนโพธ์ิ
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า189ลบ.ม. จ านวน1 เส้น ทางการเกษตรได้
สายโนนโพธ์ิ-ห้วยไผ่ สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครกงาร สะดวก
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 แบบ ผ.02/1
ประเภท ถนนมูลดิน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
58 โครงการเสริมสร้างถนนมูลดิน เพ่ือก่อสร้างถนนมูลดิน  -ถนนมูลดินกว้าง 5ม .   -  -  - 100,000  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 3 กองช่าง

 หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ต.โพนโก หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ยาว 800 ม.หนา 0.80 ม. จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเปือยป่าน
 อ.สนม จ.สุรินทร์สายนานาง  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า    ทางการเกษตรได้
สมปอง กะการดี ถึงห้วยไผ่ สะดวก 300 ลบ.ม.พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

59 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน เพ่ือก่อสร้างถนนมูลดิน  -ถนนมูลดินกว้าง 3 ม . 89,900  -  -  -  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 4 กองช่าง
 หมู่ท่ี 4 บ้านเป้าต.โพนโก หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ยาว 100  ม.หนา 0.80 ม. จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเป้า
 อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบ้าน  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า    ทางการเกษตรได้
นางรัชดา  ดีพร้อม สะดวก 300 ลบ.ม.พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

60 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน เพ่ือก่อสร้างถนนมูลดิน  -ถนนมูลดินกว้าง5ม.ยาว200ม.  - 72,000  -   -  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7  บ้านโนนเปือย สูงเฉล่ีย 1.0 ม.หรือมีปริมาณดินถม จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,000ลบ.ม.  ทางการเกษตรได้
สายแยกลาดยางไปบ้านเป้า สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก
นานางเดือนอุทัย สินโทถึงห้วยไผ่

61 โครงการเสริมสร้างถนนดิน เพ่ือเสริมสร้างถนนดิน  -ถนนมูลดินกว้าง3ม.ยาว68ม.  - 25,000   -  -  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
 หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี9 บ้านหนองบัวแดง สูงเฉล่ีย 0.80 ม.พร้อมางท่อระบายน้ า จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเป้าน้อย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม พร้อมบ่พัก  ทางการเกษตรได้
ด้านทิศตะวันตกท่ีนานายทองใสย์ สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

62 โครงการเสริมสร้างถนนมูลดิน เพ่ือเสริมสร้างถนนมูลดิน  -ถนนมูลดินกว้าง5ม.ยาว200ม. 60,000  -   -  -  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน หมู่ท่ี 7 กองช่าง
 หมู่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย หมู่ท่ี10 บ้านเป้าน้อย สูงเฉล่ีย 0.80 ม.หรือมีปริมาณดินถม จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล บ้านเป้าน้อย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,000ลบ.ม.พร้อมลงท่อ  ทางการเกษตรได้
สายเป้าน้อย-ดงหินล้ม สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ สะดวก

63 โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน เพ่ือก่อสร้างถนนมูลดิน  -ถนนมูลดินกว้าง4ม.ยาว100ม.  - 250,000  -  -  - ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนน กองช่าง
 หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ สูงเฉล่ีย 0.70ม.หรือมีปริมาณดินถม จ านวน1 เส้น เพ่ือขนส่งพืชผล
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ  ทางการเกษตรได้
สายโนนโพธ์ิ-หนองแสง สะดวก ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  สะดวก
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64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 1,142,000  -  -  -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี1 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี1 บ้านโพนดวน คสล.บ้านโพนดวน  หม่ท่ี 1 กว้าง 0.40 ม. ยาว280 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนดวน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
จากส่ีแยกกลางหมู่บ้านไปทาง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ทิศใต้

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 816,000  -  -  -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี1 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี1 บ้านโพนดวน คสล.บ้านโพนดวน  หม่ท่ี 1 กว้าง 0.40 ม. ยาว200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนดวน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
จากส่ีแยกกลางหมู่บ้านไปทาง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ทิศเหนือถึงแยกวัด

66 โครงการก่อสร้างรางน้ าเข้า เพ่ือก่อสร้างรางน้ า  -ก่อสร้างรางน้ า   -  - 816,000  -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี1 กองช่าง
หนองใหญ่หมู่ท่ี1 บ้านโพนดวน คสล.บ้านโพนดวน  หม่ท่ี 1 กว้าง 0.50 ม. ยาว200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนดวน
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
จากลาดยางผ่านนานางบุญชู ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
นานางสนสุภาพ ลงหนองใหญ่

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า 612,000  -  -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี2 กองช่าง
หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก คสล.บ้านโพนโก  หม่ท่ี 2 กว้าง 0.40 ม. ยาว150 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
สายบ้านนายหาร  ชวนชม ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 816,000  -  -  -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 3 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี3บ้านเปือยป่าน คสล.บ้านเปือยป่าน หมู่ท่ี 3 กว้าง 0.40 ม. ยาว200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนโก
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
สายหน้าบ้านพ่อยา แก้วใสย์ ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงหน้าบ้านนางเบญจรัศมี  
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69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา 408,000  -  -   -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 4 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี4 บ้านเป้า คสล.บ้านเป้าหมู่ท่ี 4 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านเป้า
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 100 ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
สายกลางหมู่บ้าน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา   -  -  - 816,000   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 4 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี4 บ้านเป้า คสล.บ้านเป้าหมู่ท่ี 4 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านเป้า
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 200 ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
สายบ้านนางสมใจ วรรณศรี ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงท้ายหมู่บ้าน

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา   -  -  - 367,000   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 4 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี4 บ้านเป้า คสล.บ้านเป้าหมู่ท่ี 4 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านเป้า
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 90 ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
สายบ้านนางส าเนียง แก้วล้วน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา 612,000   -  -   -   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 4 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี4 บ้านเป้า ต.โพนโก คสล.บ้านเป้าหมู่ท่ี 4 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านเป้า
 อ.สนม จ.สุรินทร์ สายวัดไป เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 150 ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
บ้านนางส าเนียง  แก้วล้วน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา   -   -  - 408,000   - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 5 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี5 บ้านหนองบัวแดง  คสล.บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านหนองบัวแดง

 ต.โพนโกอ.สนม จ.สุรินทร์  เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 100ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
สายบ้านนายชาติถึงบ้านนางพ่ัว ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ ารางยูแบบฝา   -   -  -   - 612,000 รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 5 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง  คสล.บ้านหนองบัวแดงหมู่ท่ี 5 ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านหนองบัวแดง

 ต.โพนโกอ.สนม จ.สุรินทร์  เพ่ือสามารถระบายน้ า ยาว 150ม.ลึกเฉล่ียตามลาดเอียง
สายบ้านนายเซียงถึงบ้านนายเปร้ียง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
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75 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 1,020,000  -   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี6 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 6 กว้าง 0.40 ม. ยาว250 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
สายข้างบ้านนายบุญรัตน์ คุมดี ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนายค า ทองงาม    

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า  - 816,000  -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนางสมร โอบอ้อม ถึง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บ้านนางสุเพียร  เพ่ิมผล

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า 816,000  -   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนายนิคม ทองมูล ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงนางลุน ย่ิงยง

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า   -  - 816,000  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนางสมหวัง คุมดี ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนายจอมพล  แก้วขวัญ

79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า 448,000  -   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 110 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนางเสียน เหลืองประเสริฐ ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนายเหลือ บุญเอิบ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ
80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า   - 387,000   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง

บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 95 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายหน้าบ้านนายบัวพัน์ วรรณศรี ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงนายนิคม ทองมูล

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า   - 816,000   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนายโสร์ เนียมสูงเนิน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนายบุญร่วม  แสงแก้ว

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า   -  -   - 560,000  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 1.50 ม. ยาว 160 ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนายวีระพงษ์  หมายสุข ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงคลองแข้

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างรางระบายน้ า   -  -   - 408,000  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี7 กองช่าง
บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย หมูท่ี 7 กว้าง 1.40 ม. ยาว 100ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนเปือย
ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียงพร้อม
สายบ้านนางสมร  โอบอ้อม ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนางสุจิรา ปุณสันถาร

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 300,000  -  -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี9 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 9บ้านหนองบัวแดง คสล.บ้านหหนองบัวแดง หมู่ท่ี9กว้าง 0.40 ม. ยาว 80ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
สายบ้านนางน้อย บุญแจ้ง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงบ้านนางบัวอร  บุญมี  
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล.  -  - 816,000  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี9 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 9บ้านหนองบัวแดง คสล.บ้านหหนองบัวแดงหมู่ท่ี9 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
จากฝ่ังหนองบัวแดง ถึง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
นานายทองอาน สุขแสง  

86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล.  -  - 100,000  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี 10 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 10 บ้านเป้า คสล.เป้าน้อย หมู่ท่ี 10 กว้าง 0.40 ม. ยาว 40ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านเป้าน้อย

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
จากหน้าบ้านนายบุญเหลือ ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โปรยทอง ลงคลองโสกน้ าใส  

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล.  -  -   -  - 408,000 รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี11 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 11 บ้านโพนโก คสล.บ้านโพนโก หมู่ท่ี 11 กว้าง 0.40 ม. ยาว 100ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
แยกบ้านนายบุญโฮม สายแสง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึงนานายยา สืบทอง  

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า  -ก่อสร้างระบายน้ าคสล. 816,000  -   -  -  - รางระบายน้ า ภายในหมู่ หมู่ท่ี12 กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 12บ้านโนนโพธ์ิ คสล.บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี12 กว้าง 0.40 ม. ยาว 200ม. จ านวน 1 เส้น ไม่มีน้ าขัง บ้านโนนโพธ์ิ

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เพ่ือสามารถระบายน้ า ลึกเฉล่ียตามความลาดเอียง
เส้นรอบหมู่บ้าน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
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 แบบ ผ.02/1
ประเภทไฟฟ้า/ประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

89  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   -   - 150,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

ทางทิศเหนือหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าใช้
90  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือขยายเขตละติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - 150,000   -  - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านเป้า

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

ไปล าห้วยไผ่ และมีไฟฟ้าใช้
91  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - 150,000   -  - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านเป้า

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

สายปู่ตา(โสกน้ าใส) และมีไฟฟ้าใช้
92  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - 150,000   -  - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านเป้า

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

ไปหนองกอก(โสกน้ าใส) และมีไฟฟ้าใช้
93  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - 150,000   -  - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 6 กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโนนเปือย

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

สายโนนเปือย-หนองแสง และมีไฟฟ้าใช้
94  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   -   - 150,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย ต.โพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโนนเปือย

อ.สนม จ.สุรินทร์ สายคันคูห้วยไผ่ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

บ้านนางสุเพ็ง สายกระสุน ถึง และมีไฟฟ้าใช้
นานายบัวพันธ์ พิศเพ็ง  
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วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ 



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

95  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   - 150,000   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย ต.โพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโนนเปือย

อ.สนม จ.สุรินทร์ สายโรงสีข้าวชุมชนรับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

 ถึงนานายทินกร  สายธนู และมีไฟฟ้าใช้
96  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   - 150,000   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย ต.โพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโนนเปือย

อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบ้าน รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

นายทองแดง สะสม ถึงบ้าน และมีไฟฟ้าใช้
นายชรากรณ์  ส ารวมจิต

97  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   -  - 150,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย ต.โพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโนนเปือย

อ.สนม จ.สุรินทร์ สายบ้าน รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

นายสมัย  สุขหม่ัน ถึงบ้าน และมีไฟฟ้าใช้
นายพิจิตร  ยานุทัย

98  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -   - 150,000   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 9 กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

สายรอบหนองบัวแดง และมีไฟฟ้าใช้
99  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 150,000   -   -   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านเป้าน้อย

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

บ้านนายกฤษฏา ยศกล้าถึง และมีไฟฟ้าใช้
นานางน้อย บุญแจ้ง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

100  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 150,000   -   -   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านโพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

แยกบ้านนางทองจุล ดีพร้อม และมีไฟฟ้าใช้
ถึงท่ีนานายสีดา  มะลิงาม

101  -โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 150,000   -   -   - ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้า หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านโพนโก ส่องสว่างเพ่ือให้ประชาชนได้ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับท าเกษตร บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับความสะดวกจากไฟฟ้า เกษตรกรรม

แยกท่ีนานายสิน  สัตน์ใส และมีไฟฟ้าใช้
ถึงท่ีนานายยศไกร ชมภูแสน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 

 แบบ ผ.02/1

ประเภท ห้วย หนอง คลอง บึง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

102  -โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าและ  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 1,820,000  -  -  -  - ท่อเหล่ียม สามารถระบายน้ าได้ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

คสล. หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก  คมนาคม ขนาดกว้าง 2.1 ม.ยาว 2.1 ม. จ านวน ข้ามล าห้วย สะดวก รวดเร็ว บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 11 ช่อง รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด

ข้ามล าห้วยไผ่-ท่าม่วง    

103  -โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าและ  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.   - 1,900,000  -  -  - ท่อเหล่ียม สามารถระบายน้ าได้ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

คสล. หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก  คมนาคม ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว25 ม. จ านวน ข้ามล าห้วย สะดวก รวดเร็ว บ้านโพนโก

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 11 ช่อง รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด

ข้ามล าห้วยไผ่-หนองสนิท    

104  -โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล ตามแบบท่ีก าหนด 400,000  -  -  -   - ระบายน้ า สามารถระบายน้ าได้ หมู่ท่ี2 กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ตโพนโก โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนโก

 อ.สนม จ.สุรินทร์ จากถนนกลาง อุปโภค บริโภค

หมู่บ้าน ลงห้วยไผ่  

105  -โครงการขุดลอกคลองยาง เพ่ือให้ประชาชน  -ขุดลอกคลองยาง กว้าง 10ม.  - 303,000  -  -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บ้านเป้า หมู่ท่ี 4 ต.โพนโก มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว440ม.ลึก 4 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านเป้า

อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด บริโภค เพียงพอ

ติดบ้านหนองบัวแดงถึงห้วยไผ่    

106  -โครงการขุดลอกคลองโสก เพ่ือให้ประชาชน   -ขุดลอกคลองโสกน้ าใน กว้าง 14 ม.  -  - 966,000   -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี4 กองช่าง

น้ าใส บ้านเป้า  หมู่ท่ี 4 มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 1,400 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านเป้า

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริโภค เพียงพอ

107  -โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนใน รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด  -  - 450,000   -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี4 กองช่าง

คลองโสกน้ าใส ฮ่องปู่ตา หมู่ 4 มีน้ าเพียงพอส าหรับ ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านเป้า

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค บริโภค เพียงพอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

108  -โครงการขุดลอกห้วยคลองบึง เพ่ือให้ประชาชนใน  -ขุดลอกห้วยคลองบึง กว้าง 14 ม. 579,000  -   -   -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี5 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 840 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค บริโภค เพียงพอ

109  -โครงการขุดลอกห้วยโศกสีเทศ เพ่ือให้ประชาชนใน  -ขุดลอกห้วยโศกสีเทศ กว้าง 22 ม. 940,000  -   -   -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี5 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 680ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค บริโภค เพียงพอ

110  -โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนใน  -ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 10 ม.  -  - 450,000   -  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี5 กองช่าง

ห้วยคลองบึง หมู่ท่ี 5  มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 24 ม. สูง 4 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง ต.โพนโก อุปโภค บริโภค รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด บริโภค เพียงพอ

อ.สนม จ.สุรินทร์  

111  -โครงการก่อสร้างบันไดลงสระ เพ่ือให้ประชาชน มีบันได  -ก่อสร้างบันไดลงสระ  - 625,000  -   -  - บันไดลงสระ ประชาชน หมู่ท่ี6 กองช่าง

หนองอีสานเขียว หมู่ท่ี 6 ลงสระอย่างสะดวกและปลอดภัย รายละเอียดตามท่ีก าหนด มีบันได้ลงสระเพ่ือ บ้านโนนเปือย

บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม   ความสะดวก

จ.สุรินทร์ ฝ่ังทิศเหนือและ 

ทิศตะวันออก  

112  -โครงการจัดท าแก้มลิงห้วยไผ่ เพ่ือให้ประชาชนใน  -ก่อสร้างแก้มลิง ขนาดกว้าง 35 ม.  -   -  - 222,000  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย ต.โพนโก มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 1,300 ม. ลึกเฉล่ีย 2 เมตร ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านโนนเปือย

อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค  บริโภค เพียงพอ

บริเวณหน้าฝายกักเก็บน้ าห้วยไผ่

113  -โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง  -ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยไผ่ 500,000  -  -   -  - สะพาน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ท่ี8 กองช่าง

ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด 1 แห่ง มีสะพานข้ามไปมา บ้านหนองคู

 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์   ได้สะดวก

จากบ้านหนองคูไปบ้านโนนเปือย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

114  -โครงการก่อสร้างร้ัวและปรับ  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ใน  -ภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลโพน12 หมู่ บ้าน กองช่าง
ปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ าสาธารณะการบริหารส่วนต าบลให้มีความสวยงามพ้ืนท่ีต าบลโพนโก ต าบล โกมีความสวยงามร่มร่ืน

ในเขตต าบลโพนโก ร่มร่ืน

115  -โครงการขุดลอกห้วยคลองบึง เพ่ือให้ประชาชนใน  -ขุดลอกห้วยคลองบึง กว้าง 16 ม.   -  -   - 379,000  - ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี9 กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 550 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านหนองบัวแดง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค บริโภค เพียงพอ

116  -โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง  -ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยไผ่ 490,000  -  -   -  - สะพาน เพ่ือให้ประชาชน หมู่ท่ี9 กองช่าง

ห้วยโศกศรีเทศ หมู่ท่ี9 บ้าน คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด 1 แห่ง มีสะพานข้ามไปมา บ้านหนองบัวแดง

หนองบัวแดง ต.โพนโก อ.สนม   ได้สะดวก

จ.สุรินทร์ จุดเช่ือมต่อถนนหนอง

บัวแดง-หนองคู นานางประภาภร

117  -โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนใน  -ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 10 ม.  -  -   -   - 450,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี12 กองช่าง

ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 12 บ้านโนนโพธ์ิ มีน้ าเพียงพอส าหรับ ยาว 24 ม. สูง 1.50 ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง บ้านโนนโพธ์ิ

 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด บริโภค เพียงพอ

จุดนานางสุเพียร เพ่ิมผล  

118  -โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม  -เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมและ รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้ในการ ฝายท่ีช ารุดได้รับการ ท้ัง 12 หมู่บ้าน กองช่าง

ฝายน้ าล้นล าห้วยในเขตต าบล ปรับปรุงฝายน้ าล้นให้สามารถเก็บ ท าเกษตร ซ่อมแซมและสามารถ

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ กักน้ าได้  เก็บน้ าได้

119  - โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าและ  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ในเขตต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อเหล่ียม สามารถระบายน้ าได้ ท้ัง 12 หมู่บ้าน กองช่าง

คสล.ในเขตต าบลโพนโก คมนาคม โพนโก คสล. สะดวก รวดเร็ว

120  -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  -เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโก -เจาะบ่อบาดาลภายในไร่นา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า ท้ัง 12 หมู่บ้าน กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ในไร่นาเขต มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ท่ีเพียงพอภายในเขตต าบลโพนโก

ต าบลโพนโกท้ัง 12 หมู่   คสล. ในการท าการเกษตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

121  - โครงการปรับคันคูล าห้วยภายใน เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ปรับปรุงคันคูล าห้วยต่างๆภายในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คันคูล าห้วย ประชาชนมีถนนในการท้ัง 12 หมู่บ้าน กองช่าง

เขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ส าหรับใช้ในการขนส่ง ต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ขนส่งพืชผลทางการ

 ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

รวม    121  โครงการ  -  - 21,343,900     18,986,750     13,012,000 11,011,000 6,380,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานท า ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีอาชีพ  -มีงานท า  มีรายได้เพ่ิม ท้ัง12หมู่ ส านักปลัด
กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ ประชาชน รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป เสริมเพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

2  - โครงการเกษตรอินทรีย์วิถี  -เพ่ือให้ประชาชน  ผู้ประกอบอาชีพ  -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความ  - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจท้ัง12หมู่ ส านักปลัด
สุรินทร์ เกษตรกรได้รับความรู้ในการท าเกษตร พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด รู้ในการท าเกษตร เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์

แบบอินทรีย์
3  -โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุพืช  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักไว้  -จัดหาพันธ์ุพืชส าหรับประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี ประชาชนมีเมล็ดพันธ์ุผักส าหรับ ท้ัง12หมู่ ส านักปลัด

เพ่ือเกษตรกร(พันธ์ุข้าว.ถ่ัวเขียวฯ)รับประทานเองซ่ึงจะเป็นการลดรายจ่ายส าหรับใช้เพาะปลูกจ านวน 12 หมู่บ้าน เมล็ดพันธ์ุพืชปลูก ปลูกไว้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
4  -โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  -เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี  -สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ เช่น การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพ  -ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี ท้ัง12หมู่ ส านักปลัด

อาชีพเล้ียงสัตว์ เช่น  เล้ียงกบ รายได้เพ่ิมมากข้ึน เล้ียงกบ เล้ียงโคขุน สุกร กระบือ  ปลา เสริมและรายได้ รายได้เพ่ิมข้ึน
เล้ียงปลา โค กระบือ

รวม 4 โครงการ  -  - 160,000    160,000    160,000    160,000   160,000     -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

1   -โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์  -เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานบุญประเพณีของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  -วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้ัง12หมู่ กองการ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ท้องถ่ินของแต่ละหมู่บ้าน ในต าบล ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ศึกษา
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน ของท้องถ่ิน

รวม 1 โครงการ  -  - 20,000   20,000   20,000   20,000  20,000     -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา- - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอุปกรณ์  -จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและเคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์  -ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ท้ัง 12 หมู่ ส านักปลัด
เคร่ืองออกก าลังกาย ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย ออกก าลังกายให้กับหมู่บ้านท้ัง เคร่ืองออก ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

12 หมู่ ก าลังกาย

รวม 1โครงการ  -  - 100,000    100,000     100,000    100,000   100,000      -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีมาของ หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI โครงการ ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการก าจัดวัชพืชตาม  - เพ่ือให้ล าห้วยในเขต อบต. มีความ - ก าจัดวัชพืชตามล าห้วยต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ล าห้วยภาย  - ล าห้วยในเขต อบต.มีความ ท้ัง 12 หมู่ ส านักปลัด
ล าห้วยในเขต อบต. สะอาด ในเขตต าบล สะอาดท าให้สภาพแวดล้อมดี

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000     300,000    300,000     300,000    300,000       -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



๑๓๕ 

     

 
บญัชคีรภุณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จงัหวดัสรุนิทร ์

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ ์

งบประมาณ 
หนว่ยงานทีร่บั 
ผดิชอบหลกั ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่องๆ
ละ59,000 บาท โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
1)ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร/ช่ัวโมง 
2)ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า6 ลิตร 
3)ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

- - - 118,000 - ส านัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื่อจัดหากระจกโค้งนูน ขนาด 32 น้ิว มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1)กระจกโค้งนูนชนิดโพลิคาร์บอเนตขนาด 
32 นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่้อยกว่า
90 ซม. 
2)เสาเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 
ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทาสกีันสนิม 
พ่นสีลายขาว-ด า 
3)ฐานแท่นปูนฝังตอหม้อขันน๊อตยึด 

- - - 96,000 - ส านักงานปลัด 
 

3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว
ชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสามเสน้ ยาว 20 
เมตร 

- - - 60,000 - 
 

ส านักงานปลัด 

4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว
ชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสามเส้น ยาว 20 
เมตร 

- -  - 30,000 - 
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๓๖ 
     

 
 
 
 

5 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
จราจร 

กรวยจราจร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.
ติดสติ๊กเกอร์แบบคาดแถบสะท้อนแสง 2 
แถบท าจากวัสดุอย่างดี สีสม้ 20 ตัว 

 -  - - 15,000   - ส านักงานปลัด 

6 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิย ุ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1)ชุดโคมท าจากพลาสติก จ านวนหลอดไม่น้อยกวา่
165 ดวงอัตรากระพริบของไฟไม่น้อยกว่า 60/
นาที แบตเตอรี่แรงดัน 12 โวลด ์
2)แสงและฐานท าจากท่อเหลก็ขนาดไมน่้อยกว่า 4 
นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร  
3)แผงโซลาเซลล์ผลิตพลักงานไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ 
แรงดันไม่น้อกว่า 17 โวลส์ 

- - - 100,000 - 

ส านัก 
งานปลัด 

 

7 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิย ุ

 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 
บริเวณจุดเสี่ยง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่าย แบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   
(รายละเอียดตามที่ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ส านักปลดั 

 

8 แผนงานการเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบทอ่สูบพญานาค คณุลักษณะ
ดังนี ้
1)เป็นท่อสูบน้ าแบบทอ่พญานาค 8 นิว้ ชนิดเพลาใน 
หัวโต 
2)ใช้เครื่องยนต์ดเีซล 4 จังหวัด แบบสูบนอน ระบาย
ความรอ้นดว้ยน้ า 
3)ก าลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาท ี
ฯลฯ(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 

ส านักปลดั 
 

รวม 182,400 182,400  182,400 182,400 182,400 - 

 


