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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวัดสุรนิทร ์ 



 

ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  
จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกได้   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
 
 
 
 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
     
 
 



 

 
 

สำรบัญ 
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ส่วนที่  ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสูก่ำรปฏิบตัิ     40 
  ๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   41 - 42 
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ส่วนที่  ๔  กำรติดตำมและประเมินผล               96 - 109 
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ส่วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 

1.1 ประวัติ 
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-กุมภาพันธ ์

 
 4.  ลักษณะของดิน    
    ลักษณะของดินในพื้นที่ต าบลโพนโก เป็นเดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่ลุ่มบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

 5. ลักษณะของแหล่งน้้า  
        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 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านโพนดวน นายสิริ          สายแสง 
2 บ้านโพนโก นายวรวุฒิ      สัตย์ใส 

3 บ้านเปือยป่าน นายประยงค์   กองฉลาด 
4 บ้านเป้า นายบัวริน      คมกล้า 
5 บ้านหนองบัวแดง นายไพบูลย์    สืบทอง 
6 บ้านโนนเปือย นายบุญยิ่ง     บุญบ ารุง (ก านัน) 
7 บ้านโนนเปือย นายสงบ        สมพร้อม 
8 บ้านหนองคู นายอุดม        สะอาดดี 
9 บ้านหนองบัวแดง นายสมบัติ      สมพร้อม        

10 บ้านเป้าน้อย นายเฉลิม       วงศ์นาค 
11 บ้านโพนโก นายพวง         พิศงาม 
12 บ้านโนนโพธิ์ นายค าพอง     พวงล าภู 
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2.1ข้อมูลผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโพนโก 
1. นายสุพรรณ  ร่วมค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายบัญชาสวรรค ์ มะลิงาม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายรณยุทธ    ส าเภาลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายสมมาตร    สุขแสง  เลขานุการนายก อบต. 
5. นายชัยเทพ  รักบุญ  ประธานสภา อบต. 
6. นายวีระ    ภาชื่น  รองประธานสภา อบต. 
7. นายสมจิต  พิมพ์น้อย ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
8. นายสมาน  พวงจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
9. นายต้องการ  ศรีชื่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
10.นายนพดล  มะลิงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
11.นายเอกอมร   พยัฆษา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
12.นายทองดี  มะลิงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
13.นายจัตตุพล   บุญมะยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
14.นางสุจริยาภร แก้วนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
15.นายทองสี  หมื่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
16.นางเหลือ  สุขสม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
17.นายสมศักดิ์   สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
18.นางสาวนวลประภา ยิ่งยง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
19.นายสุทิน  ตรองจิตต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
20.นายไสว  ชนะชัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
21.นางสาวฉวีวรรณ เสียงสนั่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
22.นายประทุม   สวัสด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
23.นายเพียร  กิริยาดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
24.นายทองค า  ลุล่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
25.นายปฏิพจน์  บุญเพราะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
26.นายบุญชั้น  อินทร์เสาร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
27.นางปาริฉัตร  ทองงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
28.นายสุวัน  ชะโกฏ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
3.ประชากร 
 
   

ต้าบล/แขวง ครัวเรือน ประชากร รวม 
ชาย หญิง 

หมู่ที่1 บ้านโพนดวน 146 185 186 371 
หมู่ที่2 บ้านโพนโก 163 214 259 473 
หมู่ที่3 บ้านเปือยป่าน 200 352 385 737 
หมู่ที่4 บ้านเปา้ 104 254 227 481 
หมู่ที่5 บ้านหนองบัวแดง 214 460 398 858 
หมู่ที่6 บ้านโนนเปือย 84 123 125 248 
หมู่ที่7 บ้านโนนเปือย 109 128 163 291 
หมู่ที่8 บ้านหนองค ู 46 132 127 259 
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หมู่ที่9 บ้านหนองบัวแดง 120 159 163 322 
หมู่ที่10 บ้านเปา้น้อย 60 115 112 227 
หมู่ที่11 บ้านโพนโก 152 451 235 451 
หมู่ที่12 บ้านโนนโพธิ ์ 61 110 124 234 
          รวม 2,632 3,913 3,982 7,895 

 

                      ที่มา : ส ำนักงำนทะเบียนและบัตรอ ำเภอสนม  ณ.  เดือน  มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕62 
 
4.สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา 

               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 าบลรวมทั้งได้ตัง้จุดตรวจ 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



5 
 

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  

1) กิจกรรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  
   โดยผ่านเวทีอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ว่าเมื่อเข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ผู้เสพจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไร และการถูกกักขังในสถานพินิจนั้นจะ
เป็นเช่นไร รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ควรปรึกษาใคร กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนโก ที่ท าการปกครองอ าเภอสนม และหมู่บ้านต้องช่วยกันคัดกรองให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ    สถิติของบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพราย

เดือน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ดังต่อไปนี้ 
 

 
 ปีงบประมาณ 

2557 
จ านวน (คน) 

2558 
จ านวน (คน) 

2559 
จ านวน (คน) 

ผู้สูงอายุ 941 916 980 
ผู้พิการ 149 147 151 
ผู้ป่วยเอดส์ 8 8 12 

           ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 (ท่ีมำ : งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักปลัดอบต.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 ์   
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
   อาชีพภาคการเกษตรเป็นอาชพีหลักของชาวต าบลโพนโกคิดเป็นร้อยละ 90 จากประชากรทัง้หมดของ
หมู่บ้าน ถึงแม้จะมีอาชีพอื่น เชน่ รับราชการ รับจ้าง อย่างการเกษตรก็ยังต้องท าแต่จะเปลี่ยนรปูแบบไปเปน็การจา้งแรงงาน
แทน อาชีพภาคเกษตรกรรมในต าบลโพนโก ประกอบด้วย  
       1) การท้านาข้าว เป็นอาชีพหลักของชาวต าบลโพนโกจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและเกือบทุกครัวเรือนใน
ต าบลโพนโกจะต้องมีการประกอบอาชีพนี้ พนัธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่ตอบสนองตลาด คือ ข้าวหอมมะลิ  และ
ข้าว กข-15 เป็นหลัก   
       2) ท้าไร่จะเป็นไร่มันส้าปะหลัง และไร่อ้อย ในพ้ืนที่ดอนที่สูงในหมู่บ้าน  
       3) ท้าสวน ชาวต าบลโพนโกจะมีการท าสวนในพืน้ที่ใกล้แหล่งน้ าประจ าหมู่บา้น ส่วนมากเป็นผักประเภท
ต่างๆทีส่ามารถน าไปขายได้  สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบา้นได้เป็นอย่างดี   
       4) การเลี้ยงสัตว์ เช่นโค, กระบือ, เป็ด, ไก่, หมู และเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นรายได้อีกทางของเกษตรกรต าบล
โพนโก เปน็การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในยามจ าเปน็ที่ต้องใช้เงินได้  
  6.2 การปศุสัตว์  
      องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ด าเนนิงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก าเนิด ผา่ตัดท าหมันสุนัขและแมว โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียม ในพื้นที่ต าบลโพนโกโดย
ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอสนม 
  6.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
  1)ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนมีทั้งหมดจ้านวน 12 หมู่บ้าน 
 

      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 หมู๋ที่ 9 
   บ้านเป้าน้อย  หมู๋ที่10 
   บ้านโพนโก  หมู๋ที่11 
   บ้านโนนโพธิ์  หมู๋ที่12 
 2)ข้อมูลด้านการเกษตร 
    ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา อ้อย เป็นต้น 
 3)ขอ้มูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
    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)ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากินน้้าใช้ 
    ปัจจุบันการประปาภายในต าบลโพนโก รับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขารัตนบุรี โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากห้วยแก้ว อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บางหมู่บ้านใช้ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  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 
- วัดสว่างบ้านเปา้ 
- วัดแจ้งบ้านหนองบวัแดง 
- ส านักสงฆ์โนนอาฮาม 
- ส านักสงฆ์โพธิท์อง 
- ส านักสงฆ์ศรีสว่างวราราม 

 

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

 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ได้แก่เครื่องจักรสาน การตีมีด 
      7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน จากกลุ่มอาชีพต่างๆและผ้าไหม จากบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้้า 
   -  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. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   -ไม่มี                  
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 -  งานบริหารงานท่ัวไป 
 -  งานนโยบายและแผน 
 -  งานกฏหมายและคด ี
 -  งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานสวัสดิการสังคมและ   

สังคมสงเคราะห ์
 -  งานกิจการสภา อบต. 
 - งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
  - งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  
 

ต ำบลโพนโก 

 

กองคลัง 
 
 
 

กองโยธำ 

นำยกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพนโก 

ปลัด อบต. 

สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนโก 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

รองนำยกอบต. รองนำยกอบต. 

เลขำนุกำรนำยกฯ 
 

ประธำนสภำฯ 
 

สมาชิกสภา 
 

สมาชิกสภา 
 

 

ส ำนักงำนปลัด 
 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบลโพนโก 
 
 
 

 -   งานการเงิน 
 -   งานบัญชี 
 -   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 -   งานก่อสร้าง 
 -   งานออกแบบและควบคุม 

อาคาร 
 -   งานผังเมือง 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
 -   งานก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 -  งานบริหารงานการศึกษา 
 -  งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานส่งเสรมิกิจการโรงเรียน 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
  

ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่ ๒ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

 
 



 

10 
 

 
 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

         2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
          กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

        เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕6๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 

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

 

3. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
     ประกอบด้วย 

3.๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 
๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยนื 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่น

คนและยั่งยนื ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยัง่ยืน 

 
3.๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐  ได้ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  ๑๗  เร่ือง  ประกอบด้วย   
 ๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

   ๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดนิท ากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย       
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

4. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
            มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบนั 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย ์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวนิัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเปน็  มีไว้พอกินพอใช้  ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย  เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม  และต่อชาติ  มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 

5. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคม
อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจ
ของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่ 

เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อ
หลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคค.ี..” 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที่ 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑)  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ าในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพ
ใดและจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อก าหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
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๑.๒)  งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม ในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าโดยระบุพิกัดที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคเพื่อวางแผนบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้า สถานีสูบน้ า คลอง 
ส่งน้ า หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้าน
เส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า เพื่อป้องกันการด าเนินการในพื้นที่ซ้ าซ้อน  และเตรียมความพร้อมในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของส านักงบประมาณ) 

๑.๓)  งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  ควรน าผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน 

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมี

รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และส าหรับกลุ่มที่ไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้
พิการมีงานท าเพื่อให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม  จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลของการท านา เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนไร่  ผลผลิต  ต้นทุนการผลิต  เป็นต้น  
ข้อมูลแหล่งน้ าเช่น แหล่งน้ าเขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช้เพื่อการเกษตร
ประเภทการท านา เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๒.๒) งานด้านสวัสดิการสังคม 
(๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมี

การจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า  และก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเร่ืองของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน 

(๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 

 (๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น พิจารณานาแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม 

(๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่
อาศัย 

๒.๓)  งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒.๔)  การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วย
ความเท่าเทียมกัน ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความ
มั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๘๖๗ ลงวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒.๕)  งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
                                   

๒.๖)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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(๑) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 

(๒) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและสังคม      
ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อ
กฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น 

๓)  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๑)  ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น  ให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น  เช่น 

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจาก
อากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัยดัง กล่าวควรหา
มาตรการเชิงป้องกันและก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น  

(๑)  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหารและ
ข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

(๒)  การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา 
การตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณและ  

(๓)  การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ 
๓.๒)  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้เกิด

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่และการ
คมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๖๐ ลงวันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๓.๓)  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๓.๔)  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจาก
กลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน  หากจ าเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งด าเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔)  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๑)  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คน

ในชุมชน เพื่อ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๒) งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน  ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อาทิการให้
ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบ ารุงรักษาดินจัดหาปุ๋ย 
เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ า และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

๔.3) งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม 
และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชนเช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร 
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๕)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า การฟื้นฟู

สภาพและคุณภาพการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศควรเป็นการร่วมมือกันด าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างยั่งยืน 

๖)  ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑)  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็น
จุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

๖.๒)  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตะลักษณ์ของท้องถิ่น 
๖.๓)  การอนุรักษ์ ทานุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

 
6. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล 
และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช้ตามอ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบ
ให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมี
กลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก
กับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด า เนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี้ 
                         ๒.๑)  ท าการส ารวจศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะ
เกิดสม่ าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
                         ๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
                         ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิดที่
ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
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                         ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อม
ทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                       ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
                        ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนัน้และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 

7. การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เป็นการท าความตกลงร่วมมือกันใน
การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการท า
บริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑)  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒)  เป็นภารกิจหรือโครงการที่ เกินกว่าศักยภาพ  หรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๓)  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
                             ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้มีลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
ให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัดลักษณะการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้ แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ เป็นต้น   

8. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งการเตรียมการรองรับของ อปท. 
ตามอ านาจหน้าที่ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ เกิดการ
รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและมีช่องทางการกระจายสินค้าที่กว้าง นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุน
ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบ
และสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปาซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผลิตในพื้นที่โดยอาจจะต้อง
มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะต้อง
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ดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบโดยการเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากร และก่อ
เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาดความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อ
ชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะ
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัดรวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการ
เข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคม
ที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา
ด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนา
มาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุน
ครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท า
ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรม
และจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน  ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
กัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  
และเพื่อให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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9.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)     เมืองเกษตรอินทรีย์ วิธีชา้งไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สูส่ากล 

“Organic Silk Route  city  of Thailand Surin Elephant internationally ” 
 

สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategic Issues) 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์

(Goals) 
กลยุทธ ์

(Strategies) 
1 การพัฒนาศักยภาพภาค

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง) 
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด 
5. พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร   

2 การพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ และการ
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทนุ และการท่องเที่ยว 
3. ยกระดับผลิตภัณฑช์ุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
4. ยกระดับการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว 
7. ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ การตลาด การท่องเที่ยวและการประชาสัมพนัธ์ 
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ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategies) 

3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 

เพื่อบริหารจัดการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปอ้งกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี  ส่วน
ร่วม 
2. การบริหารจัดการขยะและสิง่ปฏิกูล 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อสร้างความมัน่คงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสทิธิภาพ 

4 การพัฒนาคนและสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
บนพืน้ฐานความเสมอภาค 
 

เพื่อพัฒนาคนและสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

1. พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4. สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณ ี
5. ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
6. ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
7. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
8. ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
9. พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานท า  การเข้าถึงสิทธดิ้านประกันสงัคมและสทิธิด้านแรงงาน 

5 ด้านการเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 1. พัฒนาศักยภาพหมูบ่้าน/ชุมชนชายแดน 
2. ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิตามแนวชายแดน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) 
ประกอบด้วย  ๕  ด้าน    ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ๑.๑  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่  (โซนนิ่ง) 
 ๑.๒  เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ๑.๓  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 ๑.๔  ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด 
 ๑.๕  พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 ๑.๖  การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
 ๒.๒  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  อารยธรรมขอม  เชิงนิเวศน์  เชิง

เกษตร  ให้ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๒.๓  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
 ๒.๔  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวก 
            ๒.๕  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 
 ๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 ๒.๗  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.๒  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 ๓.๓  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๔  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๕  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

          ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 ๔.๑การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔.๒  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
 ๔.๓  การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๔.๔  การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง 
 ๔.๕  การพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๖  การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๗  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างอนุรักษ์วฒันธรรม  ประเพณีที่ดงีาม 
๔.๘  การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได้  และได้รับการพทิักษ์คุ้มครองสิทธิ์ 
 ๔.๙  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 
 ๔.๑๐  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 ๔.๑๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
 ๔.๑๒  การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 ๔.๑๓  การส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 ๕.๑พัฒนาศักยภาพหมู่บา้น/ชุมชนชายแดน 
 ๕.๒  การพัฒนาความสัมพนัธ์ทางด้านการศึกษา  และการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบา้น 
 ๕.๓  การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และกีฬา  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๕.๔  การพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภค  และการสื่อสาร 
 ๕.๕  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ชายแดน 

 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอสนม 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการท างานเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเปน็สุข 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

 

2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 

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

       2.1  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 

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

          2.3 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 ตัวชี้วัดระดบัเป้าประสงค์   
   1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น 
   2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าใชง้านได้ 
   3. ท านบดนิและประตนู้ า,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน 
   5. อาคารสิ่งปลูกสรา้งทีส่าธารณะประโยชน์ บา้นเอ้ืออาทรมีความมั่นคงแข็งแรง 
   6. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                  
             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 
 

กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
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 าเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 
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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. เป้าประสงค ์1. ประชาชนมีความรู้ดา้นอาชพีการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
        2. แหล่งน้ าในพืน้ที่สามารถน ามาใชท้ าการเกษตรได้อยา่งทั่วถึงและเปน็ระบบ 
                   2. ตัวชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ 
           1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2. ประชาชนมีน้ าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
                  3.ค่าเป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ 
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และส่งเสริมความรู้  ในการประกอบอาชีพ  ฝึก
ทักษะการพัฒนาฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
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.เป้าประสงค ์ 1. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสบืสานวฒันธรรม  
    2. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย  
    3. ประชาชนมสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวในจังหวัด  
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  2.ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
      1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา 
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในจังหวัด 
 3. ค่าเป้าหมาย 

                    1. ส่งเสริมศาสนา และวฒันธรรม ส่งเสริมอนรุักษ์ประเพณีอันดีงามของต าบล  
          2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา 

      4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

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 

   
 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 
    เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้     

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

1.จ านวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านต าบลโพนโก ได้รับการ
สนับสนนุค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวนัครบ
ทุกคน 
2.ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน
โก เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษา กีฬาและวิชาการ      
4.จ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู ้
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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 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      1. เป้าประสงค์ 1.การสร้างจิตส านึกนการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
    2.การรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  

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

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
การสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลสุขภาพ 
 

รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อตา่งๆ 
 

1. จัดกิจกรรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและองค์กร  

               1. เป้าประสงค์ 1.บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
                                     2.บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
      3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิน่ตนเอง 
                                    4.ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
                2. ตัวชี้วัดระดบัเป้าประสงค ์   
      1. ผู้บริหาร สามาชิกสภา ขา้ราชการ พนักงานจา้งได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
      3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
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              3. ค่าเป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน 
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

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 

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. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์   
   1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
   2. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
   3. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
   4. แหล่งน้ า ปา่ไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบรูณ์ 
   5. จ านวนพืน้ที่แหล่งน้ าและปา่ไม้เพิ่มข้ึน  
               3 .ค่าเป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 

4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล 
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนามี 7 ด้าน ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ๓.  ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและองค์กร 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ 

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

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก มุ่งพัฒนา 7 ด้าน  

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี ้

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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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 
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  -  มีเกษตรกรผู้น าสามารถขยายแนวคิดเป็นตัวอย่างได้ 
  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)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    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
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หมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกคือมีการฉีดพ่นยุง ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีการฉีกพ่น
ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว 

      (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
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)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  ปัญหา
ที่พบคือ 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
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ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  
อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเร่ืองที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้   
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทีช่่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโกก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
   

 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกท านา ที่อยู่อาศัย  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ และป่าไม้สาธารณะที่ประชาชนร่วมหวงแหนมา
โดยตลอด เพื่อในช่วงฤดูฝน เห็ดจะออกมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นรายได้อย่างหนึ่งของชาวบ้าน 

  

 (๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
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 พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนโก อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการได้ 
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-บริโภคยังไม่

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพนโก 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
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พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ทีไ่ด้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
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 

- มแีหล่งทองเที่ยวใน
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



 

35 
 

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 ์
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก พ.ศ.2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 

ยทุธศาสตร์ 1 
เศรษฐกิจและสงัคมไทยมี
การพฒันาอยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ 2 
เศรษฐกิจขยายตวัดว้ยการคา้
ส่งคา้ปลีดและเศรษฐกิจ
ดิจิทลัท่ีเขม้ขน้ข้ึน 

ยทุธศาสตร์ 5 
เศรษฐกิจและสงัคมพฒันา
อยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ 6 
ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ไดแ้ละประชาชนมส่วนร่วม 

ยทุธศาสตร์ 3 
การสร้างความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ 4 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ 5 
การเสริมสร้างความ
มัน่คงแห่งชาติเพ่ือการ
พฒันาประเทศสู่ความมัง่
คัง่และยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์6 
การบริหารการจดัการใน
ภาครัฐการป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สงัคมไทย 

ยทุธศาสตร์ 9 
การพฒันาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมฯฉบบัท่ี 

12 
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เป้าประสงค ์
-เพ่ิมผลผลิตและ
มูลค่าสินคา้ทาง
การเกษตร 
-ส่งเสริมการแปรรูป
และตลาดยางพารา 

เป้าประสงค ์
-เพ่ิมศกัยภาพการคา้ 
การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค ์
-พฒันาแปล่งท่องเท่ียว
สู่ระดบัมาตรฐาน
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
และมีมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

เป้าประสงค ์
-การพฒันาควาวม
สมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือน
บา้นและรักษาความสงบ
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นตามพ้ืนท่ี
ชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 1 
ส่งเสริมการผลิตและ
พฒันาสินคา้เกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ยทุธศาสตร์ 2 
พฒันาขีดความสามารถ
การคา้การลงทุน 

ยทุธศาสตร์ 3 
พฒันาการท่องเท่ียว
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีคุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ 4 
รักาความสงบความ
มัน่คงและพฒันาคนสู่
สงัคมคุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ 5 
การเสริมสร้างความ
มัน่คงชายแดน 

เป้าประสงค ์
-สงัคมมีความเขม้แขง็
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีและมีความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 
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ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท.ใน
เขตจงัหวดัสุรินทร์ 

สอดคลอ้งกบั ยท.1,2
ของจงัหวดั 

สอดคลอ้งกบั ยท.2 
ของจงัหวดั 

สอดคลอ้งกบั ยท3 
ของจงัหวดั 

สอดคลอ้งกบั ยท.4,5
ของจงัหวดั 

สอดคลอ้งกบั ยท.5 
ของจงัหวดั 

1.การพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

แนวทางการพฒันา 
1.พฒันาระบบการเกษตร
ให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี(โซน
น่ิง) 
2.เพ่ิมขีดความสามารถดา้น
พ้ืนท่ี การผลิตและการแปร
รูปการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 
3.สร้างความเขม้แขง็ให้
เกษตรกรและองคก์ร 
4.ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทาง
การตลาด 
5.พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรมีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึน 
6.การพฒันาแหล่งน ้าและ
บริหารจดัการน ้ าอยา่งมี
ระบบ 

2.การพฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเท่ียว 

แนวทางการพฒันา 
1.ส่งเสริมและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ไดคุ้ณภาพ 
2.การพฒันาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ อารยธรรม
ขอม เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร 
ให้ย ัง่ยนืโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
3.ยกระดบัผลิตภณัฑชุ์มชน
ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดสากล 
4.การพฒันาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานส่ิง
อ านวยความสะดวก 
5.การส่งเสริมและพฒันา
ผลิตณัฑผ์า้ไหม ผลิตณัฑ์
ชุมชนและสินคา้เกษตาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตรง
กบัความตอ้งการของตลาด 

3.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา 
1.ส่งเสริมการอนุรักษฟ้ื์นฟ ู
ป้องกนัและการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.การบริหารจดัการขยะและ
ส่ิงปฏิกูล 
3.ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
ทดแทน เพื่อสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
4.พฒันาแหล่งน ้าและระบบ
บริหารจดัการน ้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 
5.การเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

6.ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร
ดา้นการคา้ การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 
7.ส่งเสริมการคา้การลงทุน 
การตลาดการท่องเท่ียวและ
การประชาสมัพนัธ์ 

4.การพฒันาคนและ
สงัคมเพ่ือยกระดบั
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 

แนวทางการพฒันา 
1.การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2.การพฒันาแหล่งเรียนรู้และ
การส่งเสริมให้ประชาชน
เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 
3.การส่งเสริมกีฬาและ
นนัทนาการ และการพฒันา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4.การส่งเสริมและเสริมสร้าง
สุขภาพแบบองคร์วมของ
ประชาชนให้แขง็แรง 
5.การพฒันาสุขภาพบุคลากร
ให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบติังาน 
6.การเสริมสร้างความมัง่คัง่
ของชีวิตและสงัคมภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.การพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้าง
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีท่ี
ดีงาม 

8.การเสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนมงานท ามีรายได้
และไดรั้บการพิทกัษ์
คุม้ครองสิทธ์ิ 
9.การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษ ตริยเ์ป็นประมุข 
10.การส่งเสริมความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
11.การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของภาคประชาชน 
12.การส่งเสริมให้สถาบนั
ครอบครัวและชุมชนมีความ
เขม้แขง็ 
13.การส่งเสริมเครือข่ายกร
เฝ้าระวงัทางสังคม 

5.การเสริมสร้างความ
มัน่คงชายแดน 

แนวทางการพฒันา 
1.พฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/
ชุมชนชายแดน 
2.การพฒันาความสมัพนัธ์
ทางดา้นการศึกษาและ
การสาะรณสุขกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
3.การพฒันาความสมัพนัธ์
ดา้นประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา และ
กีฬากบัประเทศเพ่ือนบา้น 
4.การพฒันาระบบคมนาคม
สาธารณูปโภคและการ
ส่ือสาร 
5.การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินตามพ้ืนท่ี
ชายแดน 
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 ยทุธศาสตร์การ

พฒันาของ อบต.
โพนโก 

สอดคลอ้งกบั ยท.2 
ของ อปท.ในเขต

จงัหวดั 

สอดคลอ้งกบั ยท.1,2 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

สอดคลอ้งกบั ยท.4 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

สอดคลอ้งกบั ยท.2,4 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

1.การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เพื่อพฒันางาน
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ
ให้มีเพียงพอ ครบถว้น 

แนวทางการพฒันา 
1.ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน สะพาน
และท่อระบายน ้า 
2.พฒันาระบบไฟฟ้า
ระบบประปาระบบการ
ส่ือสารโทรคมนาคม 
3.พฒันาอาคารและท่ี
สาธารณประโยชน์ 
4.บริการสาธารณะท่ี
ประชาชนพึงไดรั้บ 

2.การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้โดยยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

3.การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-ส่งเสริมการศึกษาและ
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ิน จริยธรรมและการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวกีฬาและ
นนัทนาการ 

4.การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวิต 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เพื่อสงเคราะห์เด็ก 
สตรี คนชรา ผูพิ้การ 
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม
ให้มีสุขภาพอนามยั
แขง็แรง 

สอดคลอ้งกบั ยท.2,4 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

สอดคลอ้งกบั ยท.2,4 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

สอดคลอ้งกบั ยท.2,4 
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 

5.การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

6.การพฒันาดา้น
การเมืองการปกครอง 

7.การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เสริมสร้างจิตส านึกใน
การดูแลและรักาสุขภาพ
และความปลอดภยั 
 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เพื่อพฒันาบุคลากร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาการ
ให้บริการ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
-เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางการพฒันา 
1.ส่งเสริมความรู้ดา้น
อาชีพและการลงทุน
ให้กบัประชาชน 
2.พฒันาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

แนวทางการพฒันา 
1.ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและประเพรีอนัดี
งาม 
2.สนบัสนุนการท่องเท่ียว
กีฬาและนนัทนาการ 

แนวทางการพฒันา 
1.จดัสวสัดิการให้กบัเด็ก
เยาวชน คนชราคนพิการ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
2.อุดหนุนชมรมกลุ่ม
หน่วยงานของรัฐท่ีด า
เนิงานสาธารณประโยชน์ 
3.สร้างจิตส านึกและ
ตระหนกัในการดูแลรักษา
สุขภาพ สนบัสนุนงาน
สาธารณสุข 
4.การป้องกนัโรคติดต่อ-
โรคไม่ติดต่อ 

แนวทางการพฒันา 
1.การสร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
และความปลอดภยั 
2.รณรงคแ์ละป้องกนั
โรคติดต่อต่างๆ 

แนวทางการพฒันา 
1.การพฒันาบุคลากรเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 
2.ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมใน
การพฒันา 
3.การจดัหาวสัดุครุภณัฑ์
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 

แนวทางการพฒันา 
1.สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.บ าบดัขนะและการ
จดัการขยะ 



๔๐ 

 

  
ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  

 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบต.โพนโก 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๒ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

กองการศึกษา 
 

๓ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองการศึกษา/ส านัก

ปลัด 
4 การพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิต 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลดั 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และองค์กร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 

7 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 11 ด้าน 16 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



แบบ ผ.02/1

                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว
    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล เพ่ือปรับปรุงถนนคสล.ท่ีช ารุด  -ถนนแอสฟัลติกกว้าง4 ม.ยาว 1,100 ม.  -  - 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ประชาชนสัญ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เป็นลาดยาง หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า เป็นลาดยาง หนา0.05 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า จรไปมาได้ สัญจรไปมาได้อย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์   4,400 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ สะดวก สะดวก

สายกลางหมู่บ้าน-ล าห้วยไผ่     

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล เพ่ือปรับปรุงถนนคสล.ท่ีช ารุด  -ถนนแอสฟัลติกกว้าง4 ม.ยาว 1,500 ม.  -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนสัญ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เป็นลาดยาง หมู่ท่ี 10 บ้านเป้า เป็นลาดยาง หนา0.05 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า จรไปมาได้ สัญจรไปมาได้อย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์   4,400 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ สะดวก สะดวก

สายปากทางเข้าหมู่บ้าน     

ถึงคุ้มตะวันออก
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือปรับปรุงถนนคสล.ท่ีช ารุด  -ถนนแอสฟัลติกกว้าง6 ม.ยาว 2,220 ม.  -  - 5,994,000 5,994,000 5,994,000 ประชาชนสัญ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6 เป็นลาดยาง หนา0.05 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า จรไปมาได้ สัญจรไปมาได้อย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์  13,320 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ สะดวก สะดวก

สายรอบหมู่บ้าน-แยกธรรมษา     

4  -โครงการขุดลอกคลองยาง เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล   -ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 17 ม.ยาว  -  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี4 บ้านเป้า โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ 1,000 มลึกเฉล่ีย 2 ม.หรือมีปริมาณดิน ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค ขุดไม่น้อยกว่า30,000 ลบ.ม พร้อมป้ายฯ บริโภค เพียงพอ

5 โครงการขุดลอกล าห้วยคลองบึง เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล   -ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 18 ม.ยาว  -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ 800 มลึกเฉล่ีย 2.00ม.หรือมีปริมาณดิน ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค ขุดไม่น้อยกว่า256,000 ลบ.ม พร้อมป้ายฯ บริโภค เพียงพอ

6 โครงการขุดลอกล าห้วยคลองบึง เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล   -ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 18 ม.ยาว  -  - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ 500มลึกเฉล่ีย 3.0ม.หรือมีปริมาณดิน ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปโภค บริโภค ขุดไม่น้อยกว่า256,000 ลบ.ม พร้อมป้ายฯ บริโภค เพียงพอ

จากนายายเวียน-นานายสง่า   

7  -โครงการขุดลอกห้วยโศกศรี เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล   -ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง18 ม.ยาว  -  - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง

เทศบ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี5 โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ 1,000 มลึกเฉล่ีย 3ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

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



แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ท่ีรับผิดชอบ

8  -โครงการขุดลอกห้วยโสกศรีเทศ เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบล   -ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง18 ม.ยาว  -  - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนมีน้ า กองงช่าง

บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี9 โพนโกมีน้ าเพียงพอส าหรับ 1,000 มลึกเฉล่ีย 3ม. ส าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภคอย่าง

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

9 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก  -  - 1,652,000 1,652,000 1,652,000 ศุนย์พัฒนา มีศุนย์พัฒนาเด้ก กองการศึกษา

เด็กเล็กขนาดเล็กบ้านโนนเปือย ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบท่ีก าหนด เด็กเล็ก เล็กเพ่ือใช้ในการ

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 หลัง สอนอย่างม่ันคง 

รวม 9 โครงการ  -  -  -  - 18,376,000 18,376,000 18,376,000  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



๙๐ 
 

 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000 บีทียู ส าหรับห้องประชุม
สภา คณุลักษณะตามราคามาตรฐานก าหนด
ครุภณัฑ ์

- - 48,100 - - 

ส านัก 
งานปลัด 

๒ 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 

 

๓ แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น   เพื่อจัดหาศาลพระภูม ิ
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดปัจจุบัน 

- - 70,000 - - 
 

ส านัก 
งานปลัด 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรับ
งานประมวลผลจ านวน 1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ มีนาคม 2562เพื่อ 

- - 22,000 -  ส านัก 
งานปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า19 น้ิว)จ านวน 1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ มีนาคม 2562 

- - 22,000 22,000 - ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



๙๑ 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อเครือ่งขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยม ี คุณลักษณะและราคาสืบตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน 

- - 7,500 - - ส านักงานปลัด 
 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน  

เพื่อจัดหาเก้าอีบุนวม จ านวน 50 ตัวๆละ
850 บาทคุณลักษณะและราคาสบืตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน 

- - 42,500 - - 
 

ส านักงานปลัด 

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816ได ้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz  -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface)แบบ USB ได ้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 
Volts,3 และ 1.8 Volts 

- - 1,400 - - ส านักงานปลัด 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโซฝาไม้คณุลักษณะและราคาสืบ
ตามท้องตลาดปัจจุบัน 

- - 26,890 - - ส านักงานปลัด 
 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาแท่นบรรยาย(โพเดียม) จ านวน 1 
ตัว คุณลักษณะและราคาสืบตามท้องตลาด
ปัจจุบัน 

- - 6,150 - - ส านักงานปลัด 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๙๒ 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน   

เพื่อจัดหาตูเ้หล็กแบบ2 บานคณุลกัษณะ
ดังนี ้
1)มีมือจับชนิดบดิ 
2)มีแผ่นชั้นปรบัระดับ3 ช้ิน 
3)คุณสมบตัิตาม มอก. 

- - - 5,500 - 
 

ส านักงานปลัด 

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifnction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ มีนาคม 2562 

- - - 8,000 - ส านักงานปลัด 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ช้ันวางแฟ้มคุณลักษณะและราคาสืบตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน 

- - 4,000 - - ส านักงานปลัด 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน เพื่อจัดซื้อตู้กระจกโชว์3ด้าน คณุลักษณะ
และราคาสืบตามท้องตลาด 

- - 8,150   - - 
 

ส านักงานปลัด 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 เก้าอี้ประชุมสภาแบบล้อหมุน จ านวน 5 
ตัว ๆละ 1,490 บาท ลักษณะดังนี้ 
-ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 50x ลึก 45x สูง
85-100 ซม.  
-เบาะและพนักพิง หุ้มหนัง PVC บุด้วย
ฟองน้ า 
-ที่ท้าวแขนท าจากพลาสติก PP ฉีดขึ้นรูป 
ยึดติดกับเบะนั่งและพนักพิง 
-มีโช้คปรับระดับ(สบืราคาจากท้องตลาด) 

  - 7,450   - 
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๙๓ 

 

 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

16 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

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

- - - 96,000 - ส านักงานปลัด 
 

17 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว
ชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสามเสน้ ยาว 20 
เมตร 

- - - 60,000 - 
 

ส านักงานปลัด 

18 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว
ชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสามเส้น ยาว 20 
เมตร 

- -  - 30,000 - 
 

ส านักงานปลัด 

19 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 
VA มีคุณลักษณะดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 

- - 2,500 - - กองคลัง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๙๔ 

 

 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

20 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จ้างท าลอคเกอร์เก็บเอกสารแบบติดผนัง 
แบบมีกระจกบานเลื่อนจ านวน 5 ช้ัน ยาว 
370  ซม.สูง 280 ซม. 

- - - 50,000 - 
 

กองคลัง 

21 แผนงานบริหารงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส างาน 

เพื่อจัดหาตูล้อคเกอร์ 18 ช่อง มมีือจับชนิด
บิด จ านวน 6 ตู้ ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

- - - 42,000 - กองการศึกษา 

22 แผนงานการเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรับ
งานประมวลผลจ านวน 1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ มีนาคม 2562 

- - 22,000 22,000 - กองช่าง 
 

23 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
จราจร 

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

 -  - - 15,000   - ส านักงานปลัด 

24 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
จราจร 

 -รถบรรทุก ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง
ได้ไม่น้อย 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ กระบะ
ตอนท้ายติดตั้งกระเช้า ไฮดรอลิค หมุนได้
รอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบไฮดรอลิคโดย
ไม่ต้องหมุนวนกลับชนิดแขนพับพร้อม
อุปกรณ์ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า เครื่องยนตไ์ดม้าตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. คณุลักษณะ
และมาตรฐานตามราคาตลาดปจัจบุัน 

-  - - 2,500,000 - 
 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๙๕ 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

25 แผนงานการเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump 
Test คุณลักษณะดังนี้ 
เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความข้นเหลวของ
คอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตวัตามาตรฐานASTM 
C 143,AASHTO T 23, T119 , T127 
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
1.แบบหล่อตัวอยา่งคอนกรีต รูปกรวยหัวตัดท า
ด้วยสแตนเลสมีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว  
และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด4นิว้ สูง 12 นิ ้
2.เหล็กกระทุ้ง จ านวน 1 อัน 
3.ถาดรองขนาด24 x24 นิ้ว ท าจากเหล็กแผ่น 
4.ที่ตักสแตนเลย ส าหรับตกัปูนใส่ในแบบ  
5.แปรงทองเหลืองด้ามไม้ จ านวน 1 อนั 
6.เกรียงส าหรับปาดตัวอยา่ง 1 อัน 

  -  6,900   - 
 

กองช่าง 

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดจิิตอลชนิดขาว-
ด า โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็ว30 
2)เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3)เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมกึผง  

- - - 120,000 - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

27 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 

 

รวม  -  - 297,540 3,188,500  - - 

 

แบบ ผ.๐๓ 



     ๙๖ 

 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

 
  
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



     ๙๗ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๙๘ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



     ๙๙ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
 
๓.๓ 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



     ๑๐๐ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑๐๑ 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



     ๑๐๒ 

 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



     ๑๐๓ 

 

  
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



     ๑๐๔ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



     ๑๐๕ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึง (๑ ) มีความเป็น ไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิน งานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑๐๖ 

 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผล
การน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นที่ฐาน 

        
  

2.ด้านเศรษฐกิจ           

๓.ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

        
  

๔.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

        
  

5.ด้านสาธารณสุข           

6.ด้านการเมือง
การปกครองและ
องค์กร 

        
  

7.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



     ๑๐๗ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

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

  

๕ สามารถด าเนินการ
ได้ 
- ข้อบัญญัติ = 
......... + 
- เงินสะสม = 
.......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
 



     ๑๐๘ 

 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย
แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 
 
 
    
(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  



     ๑๐๙ 

 

แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยัง
ด าเนินการไม่ครบทุกสาย ซึ่งปัญหาต่างๆที่ประชาชนเสนอเข้ามานั้นมีจ านวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบทุกโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็น
เร่งด่วนก่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
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