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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและสอดประสาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด   ที่มีเป้าหมายภายใน 5 ปี เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุดจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)  ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาต าบล  ให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนา  และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนด าเนินงาน
ต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



สำรบัญ 
 
 

        หน้ำ                                                                                                                                                                  
 
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        1          
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      12 
 
ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ              20 
 
ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล       89  
    
 



1 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด   ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

สมุด เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  (1364) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่  113  ตอนที่  52ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539 โดยมีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านตา
ดอก  หมู่ที่ 3  ต าบลสมุด  และเปิดให้บริการประชาชน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2542  เป็นต้นมา  
 

1.1  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านตาดอก ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท    
จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากอ าเภอปราสาท ประมาณ  12 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เขตติดต่อกับต าบลอ่ืนๆ  ดังนี้  

ทิศเหนือ    ติดต่อต าบลสวาย อ าเภอเมือง ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
 ทิศใต้    ติดต่อต าบลปรือ อ าเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร์  
  ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลปราสาททนง ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    
 ทิศตะวันตก     ติดต่อต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    
 
 1.2  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุดมีเนื้อที่ประมาณ 24.05 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,031 ไร่ 
     พื้นที่ท านาประมาณ          11,005        ไร ่
     พื้นที่ท าไร่ประมาณ            2,023        ไร ่
 
 1.3  สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีดินเหนียวปนดินลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า  
พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ท าเกษตรกรรม  
                   
 1.4  จ านวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  เต็มทั้งหมู่บ้าน  8 หมู่ 
 
 1.5  ประชากร  ณ เดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 4,109  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 
170  คน/ตร.กม.  โดยเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของประชากรของต าบลสมุด  ย้อนหลัง 1 ปี  ดังนี้ 
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หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ปี 2560 

จ านวนประชากร  
ปี 2561 

ปี 2560 ปี 2561 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ทุ่งมนตะวันออก 165 165 227 273 500 237 276 513 
2 โชคบรันพัฒนา 159 160 278 298 576 288 299 587 
3 ตาดอก 104 104 215 211 426 207 206 413 
4 โคกจ๊ะ 101 101 177 186 363 171 181 352 
5 นาครอง 82 83 154 151 305 150 146 296 
6 ตาปาง 126 126 213 219 432 218 224 442 
7 สมุด 270 270 526 513 1,039 523 518 1,041 
8 หนองยาว 125 126 230 229 459 234 231 465 

รวม 1,132 1,135 2,020 2,080 4,100 2,028 2,081 4,109 
  หมายเหตุ :  1.ข้อมูล ปี 2560  ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง  
        2.ข้อมูล ปี 2561  ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง  
  

2. สภาพเศรษฐกิจ 
 2.1 อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากร อาชีพหลักท าการเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรอง  
รับจ้าง  ค้าขายบางส่วน  
 - อาชีพเกษตร      ร้อยละ  80 
 - อาชีพอ่ืน  ๆ เช่น  รับจ้าง  ค้าขายและรับราชการ  ร้อยละ   20 
3. สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา     3   แห่ง   ประกอบด้วย   
  1)  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 
  2)  โรงเรียนบ้านสมุด 
  3)  โรงเรียนบ้านหนองยาว  
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1   แห่ง 
  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร     
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์      1  แห่ง  
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                1  แห่ง 
 -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      1  แห่ง 
 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 - วัด / ส านักสงฆ์     5  แห่ง      ประกอบด้วย 
 1)  วัดเพชรบุรี   2)  วัดศรีล ายอง 
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 3)  วัดป่าตาปางส าราญจิต  4)  ส านักสงฆ์ประกายเพชร  5) ส านักสงฆ์เทพนิมิต    
 3.3  การสาธารณสุข  
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมุด 1  แห่ง   
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100   % 
 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 -  สถานีต ารวจภูธรทุ่งมน   1  แห่ง  
4.  การบริการพ้ืนฐาน   
 4.1  การคมนาคม  
  -  ถนนลาดยาง สภาพยังใช้การได้ด ีบางสายเริ่มช ารุดเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนเป็น
เวลานานต้องซ่อมแซม 
  -  ถนนคอนกรีต  สภาพใช้การได้เป็นบางสาย  บางสายต้องซ่อมแซม 
  -  ถนนลูกรัง  ถนนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่อ  ขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร 
  -  ถนนดิน  สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร  
 4.2  การคมนาคม/สื่อสาร    
  -  โทรศัพท์สาธารณะ       10  แห่ง (ใช้การไม่ได้) 
 4.3  การไฟฟ้า  
  -  การให้บริการไฟฟ้า  ร้อยละ  100 
 4.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าห้วย       5 แห่ง 
   ล าห้วยโอตาเลีย (ม. 1) 
   ล าห้วยโอจะลีก, ล าห้วยทุ่งแสลงพันธ์ (ม. 2) 
   ล าห้วยก็วล (ม. 7) 
   ล าห้วยโตง (ไหลผ่าน ม. 8,7,6,4,3,1)     
  -  หนองน้ า           8  แห่ง  
   ม. 1 หนองกระทม     
   ม. 2 หนองโชค,หนองจะเลาะสวาย 
   ม. 4 หนองละเบิก 
   ม. 7 หนองก็วล 
   ม. 8 หนองยาว, หนองไดชนัง, หนองกก      
 4.5  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -  ฝาย,ท านบ                  9       แห่ง 
   ม. 1 ท านบตากุน, ฝายหลวงปู่หงษ์ 
   ม. 3 ท านบตานอม 
   ม. 7 ท านบตาเกาว์, ท านบตาสว่าง, ฝายน้ าล้นห้วยก็วล 
   ม. 8 ท านบตาเอ็ม, ท านบตาเป็ก, ท านบตาลี 
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 -  บ่อน้ าตื้น      6  แห่ง     
  -  บ่อบาดาล สาธารณะ            9 แห่ง 
  -  ถังกักเก็บน้ าฝน (ฝ.99) ม.1,4.7        3 แห่ง 
  -  สระน้ าสาธารณะ      18 แห่ง   
  -  ประปาหมู่บ้าน         11 แห่ง  
  -  อ่างเก็บน้ า             1       แห่ง 
 5.  ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ  
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  -  ต าบลสมุดมีป่าสงวนแห่งชาติก าใสจาน 

 5.2  มวลชนจัดตั้ง 
 -  ลูกเสือชาวบ้าน                                  605  คน 
                     -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   80 คน 
 -  ต ารวจบ้าน        45 คน 
                     -  ชุมชนมวลชนสัมพันธ์                         8      หมู่บ้าน   
                     -   กลุ่มอาชีพ                                         13       กลุ่ม 
                    -   กลุ่มเยาวชน                                         8      กลุ่ม 
 -  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสมุด    1  กลุ่ม 
 -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     1  กลุ่ม 
 -  ชมรมผู้สูงอายุ      1  กลุ่ม 
 -  สภาองค์กรชุมชน      1  กลุ่ม 
6.  ศักยภาพในต าบล (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2562) 
 6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  
  6.1.1  ฝ่ายการเมือง 
   1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  15  คน 
   2)  คณะผู้บริหารท้องถิ่น      - คน 
  6.1.2  จ านวนอัตราข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตาม
แผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น  22  อัตรา   โดยมี  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   ได้แยกส่วนงาน  
เป็น  4  ส านัก/กอง  ดังนี้ 
 ส านักปลัด  
  1) หัวหน้าส านักปลัด    1 อัตรา 
  2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1       อัตรา 
  3) นักพัฒนาชุมชน    1 อัตรา 
  4) นิติกร ปก/ชก    1 อัตรา (ว่าง) 
  5) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก 1 อัตรา (ว่าง) 
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  6) เจ้าพนักงานธุรการ    1 อัตรา 
  7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   1 อัตรา (ว่าง) 
  8) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   1 อัตรา (ว่าง) 
 กองช่าง  
  1) ผู้อ านวยการกองช่าง    1        อัตรา  
  2) นายช่างโยธา     2        อัตรา 
  3) ผู้ช่วยช่างโยธา    1 อัตรา (ว่าง) 
 กองคลัง 
  1) ผู้อ านวยการกองคลัง    1        อัตรา 
  2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้   1 อัตรา 
  3) นักวิชาการเงินและบัญชี   1 อัตรา 
  4) เจ้าพนักงานพัสดุ    1 อัตรา 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) หัวหน้ากองการศึกษาฯ   1 อัตรา (ว่าง) 
2) นักวิชาการศึกษา    1 อัตรา 
3) ครู ค.ศ. 2     1 อัตรา 
4) ครูผู้ดูแลเด็ก     1 อัตรา 

  5)  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1         อัตรา 
 6.1.3  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    1         คน 
  -  ปริญญาตรี              6 คน 
  -  ปริญญาโท     8        คน 
 6.2  จุดเด่นของพ้ืนที่   
     พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมุดมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม  คือ หิน
ลูกรัง หินภูเขาค่อนข้างมาก ป่าไม้ซึ่งต้องดูและอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน  ต าบลสมุดมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติก าใสจาน 
 
  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  
 พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง 
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 



6 

 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 

 
2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
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รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ  
เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่
มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทย
ไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 



10 
 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมผีลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดใน
ปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
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ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวม
ทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมปีัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงในทุกด้าน 
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
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ทุนมนุษย ์ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่
ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

 
2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง 

  
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หนว่ยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
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อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความสอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
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คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
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ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 
คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป มีลักษณะ
ความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน 
ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
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เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ 26.77  
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2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่
ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูร
ณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้าน
ตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการ
ใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
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เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ า
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 
2557 ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ
ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ 
โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 
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(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
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ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และ
ลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด หรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



22 
 

ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็น
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได ้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 85จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์
รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และ
ร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการทีม่ีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 
รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา



25 
 

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการ 
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
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การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด
ในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ 
 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
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ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก  
5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง  
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5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  
5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสี 
5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  
5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  (ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  จังหวัดสุรินทร์
อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มนี้  มีการจัดท าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 
พันธกิจ (mission) 

1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตไหม 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
6. ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
 3. ผลิตโคเนื้อและกระบือ คุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
 4. ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตไหมระดับอาเซียน 
 5. แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว 
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 6. มีระบบ logistic ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ประเด็นยทุธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
 2. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และการค้าชายแดน 
 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดสารพิษ 
     1.1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
     1.2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
     1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อและกระบือ คุณภาพสูง 
 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ  
     2.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
  2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
  2.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
 3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการท่องเที่ยวในรูปแบบ
อ่ืน ทุกรูปแบบ 
  3.1 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน  
  3.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
  3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  3.4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
  3.5 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4) การพัฒนาการค้าชายแดน 
  4.1 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4.2 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านสินค้าและบริการ 
  4.3 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านบุคลากร 
  4.4 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านระเบียบและกฎหมาย 
 5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  5.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 
  5.2 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
  5.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMLs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  5.4 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสตกิส์ การค้าและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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   1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  
วิสัยทัศน์ (Vision)   

“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล” 
“Organic  Silk  Route  city  of  Thailand  Surin  Eleplant  internationally” 

พันธกิจ (Mission) 
  1.   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 2.   สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
  3.   บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.   เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  (Strategic  Issues) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

        -   เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
        -   เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

        -   เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        -   เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

        -   เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
กลยุทธ์ (Strategies) 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  1.1   พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
          1.2   เพ่ิมขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

         1.3   สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
         1.4   ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
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         1.5   พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
  2.1   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
         2.2   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

        2.3   ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

         2.4   ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
        2.5   พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  
         2.6   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

        2.7   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์       
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         3.1   ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 
        3.2   การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

         3.3   ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  3.4   พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        4.1   พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.2   พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 

         4.3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

        4.4   สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี 
         4.5   ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
         4.6   ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 

        4.7   ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
        4.8   ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 

  4.9   พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

           4.10  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า  การเข้าถึงด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน
แรงงาน 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

         5.1   พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน   
        5.2   ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนว
ชายแดน 
         5.3   ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2560-2562) 
วิสัยทัศน์ (Vision)   

“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล” 
“Organic  Silk  Route  city  of  Thailand  Surin  Eleplant  internationally” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพภาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  1.1  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
          1.2  เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

         1.3  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
         1.4  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

         1.5  พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

  1,6  การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
  2.1   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
         2.2   การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์ 
เชิงเกษตร ให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

        2.3   ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

         2.4   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
        2.5   การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด  
         2.6   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

        2.7   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์       
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         3.1   ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 
        3.2   การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

         3.3   ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  3.4   พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  3.5   การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        4.1   การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         4.2   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
         4.3   การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

        4.4   การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง 
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         4.5   การพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
         4.6   การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        4.7   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
        4.8   ส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ 
  4.9   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
            4.10  การส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังและการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคม 

  4.11  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
  4.12  การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  4.13  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

         5.1   พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน   
        5.2   การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬากับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
         5.3   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชายแดน 
   5.4   การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นท่ีชายแดน 
 
   (อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ให้ระบุด้วย ถ้ามี) 
 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

   2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลสมุด 
 “การคมนาคมสะดวก  ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง”     
  

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ 

1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  สร้างสุขภาพอนามัย 
4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5.  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง 
7.  จัดให้มีและบ ารุงไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ๆ  
8.  การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 9.  บริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2.3 เป้าประสงค์ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การคมนาคมมีความสะดวก และมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ   
3. ประชาชนมีความรู้และน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากยาเสพติด 
5. ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ชุมชนภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

35

ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ 

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
 แนวทางการพัฒนา
1.1  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  13 6,960,100 12 11,374,900 15 15,125,400 12 9,607,200 10 13,540,200 50 56,607,800 
  ทอ่ลอดเหล่ียม  ทอ่ระบายน  า 
1.2   ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ขุด ขุดลอก  ประปา  4 975,000 9 1,652,000 8 1,548,000 1 120,000 2 370,000 23 4,665,000 
หนองน  า  คลอง  สระน  า  คลองส่งน  าฯ
1.3  ขยายไฟฟา้ ซ่อมแซม ติดตั ง ไฟฟา้สาธารณะ 5 270,200 3 430,699 2 200,000 2 200,000 2 200,000 12 1,300,899 
1.4  พัฒนาระบบหอกระจายข่าว  เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 2 200,000 2 200,000 3 235,000 2 200,000 2 200,000 9 1,035,000 

รวม 24 8,405,300 26 13,657,599 28 17,108,400 17 10,127,200 16 14,310,200 94 63,608,699 
2  ยุทธศาสตร์ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต
แนวทางการพัฒนา
2.1  สนับสนุนการพฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 2        200,000       3        808,000      2        1,336,800    2        200,000     2        200,000     9 2,744,800     
2.2 การจดัสวสัดิการสังคมให้แกผู้่ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้สูงอาย ุ และผู้ป่วยเอดส์  5        7,283,400    5        3,420,000   5        7,283,400    5        7,283,400   5        7,283,400   20 32,553,600    
2.3 เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมและเพือ่ขับเคล่ือนสู่ต าบลสุขภาวะ 9        975,000       11      1,180,000   11      1,125,000    9        1,065,000   9        1,065,000   40 5,410,000     
2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 7        1,370,000    10      1,474,230   11      1,724,230    9        1,474,230   9        1,474,230   37 7,516,920     
2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ 4        270,000       4        270,000      4        270,000       4        270,000     4        270,000     16 1,350,000     
2.6  ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1 100,000       1 100,000      1        100,000       1        100,000     1 100,000     4 500,000        

รวม 28 10,198,400 34 7,252,230 34 11,839,430 30 10,392,630 30 10,392,630 126 50,075,320 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5  ปี

ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ  โครงการ  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบสังคม
และการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางการพัฒนา
3.1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8 756,600 7 750,000 7 550,000 7 550,000 7 550,000 29 3,156,600 
3.2  การปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 7        727,200       7        727,200      7        727,200       7        727,200     7        727,200     28 3,636,000     

3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเฝ้าระวงั  4      170,000       4        170,000      5        320,000       5        320,000     5        320,000     18 1,300,000   
รักษาทรัพย์สินประชาชน
3.4  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบคุลากรและองค์กร 7 1,560,000    7 1,050,000   7        980,000       6        930,000     6 930,000     27 5,450,000     
ใหม้ีขีดความสามารถในการพฒันา
3.5  การปลูกฝังด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 4 280,000       2 70,000       2        70,000        2        70,000       1 70,000       9 560,000        
3.6  การปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 1        20,000        1 20,000          

รวม 23 3,513,800 21 2,767,200 19 2,647,200 27 2,597,200 19 2,597,200 82 14,122,600 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
4.1  ดูแล  บ ารุงรักษา ที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์จากปา่ไม้ 6 280,000 7 310,000 7 210,000 7 210,000 7 210,000 27 1,220,000 
ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.2  สร้างจิตส านึกในการจัดการส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม 5 320,000       4 220,000      4        220,000       4        220,000     4 220,000     17 1200000
การใช้พลังงานทดแทน

รวม 10 600,000 9 530,000 9 430,000 11 430,000 9 430,000 44 2,420,000 
รวมทัง้สิ้น 85 22,717,500 90 24,207,029 90 32,025,030 85 23,547,030 74 27,730,030 346 130,226,619 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสร้างเสริมถนนดินลงลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน 1.จากสามแยกโคกตาตวน-ฝาย 356,900 930 ม. ประชาชนได้มีถนนส าหรับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านทุ่งมนตะวนัออก ม.1 ใช้ในการสัญจรและขนส่ง หลวงปูห่งษ์ ขนาดกว้าง ใช้ในการสัญจรและขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 6x930x0.50  ม. ผลผลิตทางการเกษตร
2.จากสามแยกบ้านนางสุพิน  196,000 1,050 ม.

มีชัย ถึงส่ีแยกบ้านตาปาง
ขนาด 5x1,050x0.50  ม.

2 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพือ่ใหก้ารระบายในฤดูฝนเปน็ไป 1.จากบ้านนางอษัฎาพร ปลุกใจหาญ 304,000 160 ม. การระบายในฤดูฝน กองช่าง
หมู่บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 อย่างรวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขัง ถึงบ้านนายสุพจน์ ไม่ลึกดี  เป็นไปอย่าง รวดเร็ว
(ทอ่ คสล.ขนาด 0.40 ม. พร้อมบอ่พกั) ระยะทาง 160 ม. ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

2.จากบา้นนางมุณี  บญุสวัสด์ิ 513,000 270 ม.
ถึงบ้านนางทัศนีย์ ล้อมนาค 
ระยะทาง 270 ม.

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อม เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 1.จากบ้านนางมาลี ชาวเมืองดี – บ้าน 592,000 218 ม. การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
บ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน นายสายนัต์  จนัดี ระยะทาง 218 ม. อย่างรวดเร็ว
บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 2.จาก รพ.สต.ทุง่มน-บ้านนาย  682,100 359 ม. ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

ประยอง ล้อมนาค  ระยะทาง 
359 ม. 38

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
  แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อระบายน  าฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน จากสะพานบ้านโคกจ๊ะ หมู่ 4 221,000   540 เมตรประชาชนได้มีถนน กองช่าง
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ า ใช้ในการสัญจรและขนส่ง ถึงท านบตากุน เสริมดินขนาด ส าหรับใช้ในการสัญจร
บ้านทุง่มนตะวันออก หมู่ 1 ผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 5 ม. ยาว 540 ม. สูง และขนส่งผลผลิต

เฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ทางการเกษตร
ระบายน้ า

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ 1.จากสามแยกบา้นนายบรัน บานบวั 448,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
ภายในหมู่บา้นโชคบรันพัฒนา  ใช้ในการสัญจรได้สะดวก ถึงสามแยกบา้นนางเสง่ียม บานบวั 380,300 170 ม. สัญจรไปมา สะดวก 
ม. 2 ปลอดภัย ขนาด 5x370x0.15 ม. รวดเร็ว  ปลอดภัย

2.จากสามแยกบา้นนายอนงค์ 448,000 200 ม.
เงินเก่า ถึงบ้านนายสุวันรี 448,000 200 ม.
การงานดี ขนาด 4x500x0.15 ม. 224,000 100 ม.
3.จากบ้านนางเออะ จงมีเลิศ 875,000 

ถึงสามแยกบ้านนายเนือน
บุญสวัสด์ิ ขนาด 5x300x0.15 ม.

4.จากสามแยกบ้านนายเลิศ 1,248,000 

เกิดมีเพียร ถึงบ้านนางธันวา
เชื้อมาก ขนาด 5x390x0.15 ม.
5.จากสามแยกนายบวย 640,000 200 ม.
ทนงตน ถึง บ้านนายเนือน 
บุญสวัสด์ิ  ขนาด 5x200x0.15 ม.

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อม เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง จากสามแยกบ้านนางปลวง 595,000 การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
บ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน ผิวจันสด ถึงทีดิ่นนายชอบ อย่างรวดเร็ว
บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 บุญสวัสด์ิ ระยะทาง 228 ม. ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 39

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง จากหน้าบ้านนายงด บุญสวสัด์ิ ถึง 500,000 250 ม. การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
หมู่บ้านโชคบรันพัฒนา  ม. 2 ภายในหมู่บ้าน ที่ดินนายชอบ บญุสวัสด์ิ ท่อขนาด 600,000 300 ม. อย่างรวดเร็ว

60 ซม. ระยะทาง 550 ม. ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อประชาชนได้มีถนนใช้ในการ 1.จากบา้นนายหอม จงมีเสร็จ 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้านตาดอก ม. 3 สัญจรได้อยา่งสะดวก  รวดเร็ว ถึงบ้านนายณรงค์ แก้วกมล การสัญจรไปมาสะดวก
(ท่อขนาดØ 0.40x1 ม.) ขนาด 5x200x0.15 ม.  รวดเร็ว ปลอดภัย

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
วางท่อ จ านวน 2 จุด
2.จากบ้านนางกมลรัตน์  ศรีราม 560,000 200 ม.
ถึงสามแยกบ้านนายจวน  
ทวีฉลาด ขนาด 5x200x0.15 ม.

 พร้อมวางท่อ 2 จุด
3.จากบ้านนายเฉลา ใหญ่มาก ถงึ 875,000 325 ม.
สามแยกบา้นนายเนย ไม่เสียดี
กว้าง 5x325x0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 2 จุด
4.จากบ้านนางโพ๊ะ ศรีราม ถึง 1,110,000 381 ม.
ถนนลาดยางสายปราสาท-ตาอี
ขนาด 5x381x0.15 ม.
5.จากบา้นนายชนม์ ยนืตน ถึง 228,800 106 ม.
บ้านนางสาวนิจใจ กิจตะไชย 
ขนาด 4x106x0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 1 จุด 40

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6.จากบ้านณรงค์ แกว้กมล ถึง 619,500 138 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
ส่ีแยกไปหนองน้ าทมอ ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก
5x138x0.15 ม.  รวดเร็ว ปลอดภัย
7.จากบ้านนายจวน ทวีฉลาด 1,628,800 509 ม.
ถึงส่ีแยกป่าช้าบ้านตาดอก 
ขนาด 5x509x0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 2 จุด 
8.จากบ้านนางค าเผือด แรงจบ 416,000 130 ม.
ถึงบ้านนายกวง ไม่ลึกดี ขนาด
5x130x0.15 ม.พร้อมวางท่อ
1 จุด
9.จากบ้านนางละอาน จงมีเลิศ 265,600 83 ม.
ถึงหนองน้ าทมอ ขนาด 
5x83x0.15 ม.
10.จากสระน้ า รพ.สต.สมุด ถึง 505,600 158 ม.
ถนน คสล.หน้ารพ.สต. ขนาด
5x158x0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อม เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 1.จากบ้านนายเนิม บุญสวัสด์ิ 384,300 183 ม. การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
บ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน ถึงบ้านนางเปรือง ใหญ่มาก อย่างรวดเร็ว
บ้านตาดอก ม.3 ระยะทาง 183 ม.พร้อมบ่อพัก ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

2.จากบ้านนายณรงค์ แกว้กมล 441,600 295 ม.
ถึงบ้านนางนวลจันทร์ บุญสวัสด์ิ

ระยะทาง 295 ม.พร้อมบ่อพัก 41

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

10 โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ จากสามแยกบ้านนาครอง ถึง 950,000 450 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
จากสามแยกบ้านนาครอง ถึง สัญจรไปมา ทีไ่ด้มาตรฐาน ส่ีแยกบ้านสมุด ขยายผิวจราจร การสัญจรไปมาสะดวก
ส่ีแยกบ้านสมุด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 500 ม. รวดเร็ว ปลอดภัย

พร้อมวางท่อระบายน้ า
11 ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัสติก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ จากบ้านนายสุพรรณ วงษา 528,000 337 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

คอนกรีต (โดยวธิปีูทับผิวทาง คสล.) ใช้ในการสัญจรได้สะดวก ถึงบ้านนายหมวด ไม้สูงดี การสัญจรไปมาสะดวก
สายบ้านตาดอก - ตาปาง รวดเร็วและมีความปลอดภัย ขนาด 5x337 ม. รวดเร็ว ปลอดภัย

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้าน 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
หมู่บ้านโคกจ๊ะ  ม. 4 ใช้ในการสัญจรได้สะดวก นางล้วน ยืนตน ขนาด  280,000 100 ม. การสัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วและมีความปลอดภัย 5x430x0.15 ม.พร้อมวางท่อ 320,000 130 ม. รวดเร็ว ปลอดภัย
จ านวน 2 จุด
2.จากบ้านนายพงษ์เทพ สังขะบุตร 359,000 124 ม.
ถึงประตูหน้าวัดศรีล ายองด้าน
ตะวนัออก ขนาด 5x124x0.15 ม.

3.จากบา้นนางสันลัย สิทธิสังข์ 590,000 200 ม.
ถึงบ้านนางสุนันทา สิทธิสังข์
ขนาด 5x200x0.15 ม.
4.จากบ้านนางทับ เสร็จประสงค์ 583,000 200 ม.
ถึงเขตบ้านคลอง ต าบลปรือ 
ขนาด 6x200x0.40 ม.
5.จากธนาคารข้าว ถึงสะพาน 1,090,000 368 ม.
เชื่อมบ้านหนองหร่ี ขนาด
5x368x0.15 ม. 42

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

13 วางท่อระบายน้ า จากประปา วางท่อระบายน้ า ขนาด 168,000 62 ม.
หมู่บ้านโคกจ๊ะ ถึงล าห้วยก๊วล Ø 0.60 ม. ระยะทาง 62 ม.

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน 1.ถนนเชื่อมต าบลจากป่าท าเล  486,600 180 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า  ส าหรับใช้ในการสัญจรได้ โคกสวาย ถึงวัดสุวรรณาราม 392,000 140 ม. การสัญจรไปมาสะดวก
บ้านนาครอง ม. 5 อย่างสะดวก รวดเร็ว ขนาด 5x320x0.15 ม.ไหล่ทาง  รวดเร็ว ปลอดภัย
(วางทอ่ระบายน้ า Ø 60x1.00 ม.) ข้างละ 0.50 ม. วางท่อ 2 จุด

2.จากบา้นนายประสพ มีงามดี- 840,000 300 ม.
ทีน่านายหมาย  สุดใสดี ขนาด 700,000 250 ม.
5x550x0.15 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 2 จุดๆ 8 ท่อน
3.จากบ้านนายกวีวัฒน์  มั่งค่ัง 583,000 200 ม.
ถึงทีดิ่นนายประสงค์  แรงจบ 
ขนาด 5x200x0.15 ม. 
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
วางท่อ 1 จุด พร้อมติดต้ังปา้ยฯ
4.จากบา้นนายไพล  หมายรอดดี 583,000 200 ม.
ถึงบ้านนายอุดม  ผดุงเมือง
ขนาด 5x200x0.15 ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
วางท่อ 1 จุด พร้อมติดต้ังปา้ยฯ

43

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5.จากทีดิ่นนายมวย สุดใสดี 732,000 250 ม. กองช่าง
ถึงสามแยกทีดิ่นนายหมาย 
สุดใสดี ขนาด 5x250x0.15 ม.
พร้อมวางท่อ 1 จุดๆ 8 ท่อน
6.จากที่ดินนางปราณีต มีงามดี 291,500 100 ม.
ถึงทีดิ่นนายอุดม ผดุงเมือง
ขนาด 5x100x0.15 ม.พร้อม
วางท่อระบายน้ า 1 จุด 8 ท่อน

15 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา เพือ่แก้ไขปัญหาการสัญจร 1.จากบา้นนายประสพ มีงามดี 715,000 450 ม. การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
แอสฟัสติกคอนกรีต (ac) และการเกิดอุบัติเหตุ ถึงบ้านนางเทียบ มั่งค่ัง ขนาด รวดเร็ว และปลอดภัย
บ้านนาครอง ม.5 5x450x0.03 ม.

2.จากบ้านนางยม มีงามดี ถึง 1,695,800 660 ม.
วัดสุวรรณาราม ต.ประทัดบุ
6x660x0.03 ม.

16 โครงการถนนลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรสะดวก จากอ่างเก็บน้ าบ้านตาดอก-ที่ดิน 280,000 700 ม. ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง
บ้านนาครอง  ม. 5 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร นายหมาย สุดใสดี ขนาด 6x700x สะดวกและขนส่งผลผลิต
(ท่อระบายน้ าØ 80x1.00 ม.) 0.15 ม. พร้อมวางทอ่ 3 จุดq 9 ทอ่น ทางการเกษตร

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรสะดวก 1. จากส่ีแยกประปาหมู่บ้านตาปาง 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาปาง และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถงึเขตบ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 สะดวกและขนส่งผลผลิต
 ม.6 ขนาด 5x200x0.15 ม. ทางการเกษตร

2.บ้านนางฤทัยวรรณ ใหญ่มาก 504,000 180 ม.
ถึงนายโฉลม ใหญ่มาก ขนาด 529,100 170 ม.
5x420x0.15 ม. วางท่อØ0.60 ม. 3 จุด 196,000 70 ม. 44

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3.บ้านนายสวงค์ แสงสุข  ถึง 728,000 260 ม.
บ้านนางแฉล้ม เก่านาน 
ขนาด 5x260x0.15 ม. ทอ่ 40/8 ทอ่น

 ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมวางทอ่

4.จากบ้านนายเจีย ไม้เสียดี ถึง 161,000 50 ม.
บ้านนางแฉล้ม เก่านาน ขนาด  
5x50x0.15 ม.ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. วางท่อ 1 จุด
พร้อมติดต้ังป้ายฯ
5.จากบ้านนางสมร มั่งค่ัง ถึง 717,000 246 ม.
บ้านนายชัยวัฒน์ แกว้ใหญ่ ขนาด

5x246x0.15 ม.
6.จากบ้านนางฤทัยวรรณ 583,000 200 ม. .
ใหญ่มาก ถึงวัดป่าตาปาง 1,753,000 530 ม.
ส าราญจิต ขนาด 5x730x0.15 ม.

พร้อมวางท่อ 1 จุด
7.จากบ้านนางอดุมพร จบหล้า 150,000 80 ม.
ขนาด 4x80x0.15 ม.พร้อมวางท่อ
ขนาด ๑.๒ x ๑.๗ ม. 
8.จากบ้านนายหอม แนบทางดี 2,800,000 900 ม.
ถึงเขตต าบลทุง่มน ขนาด
5x900x0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า 45

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

9.จากบ้านนายบัวทอง ทนงตน 960,000 300 ม.
ถึงบ้านนายปราโมทย์ ไม้สูงดี
ขนาด 5x300x0.15 ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ า
10.จากสามแยกศาลาหมู่บ้าน 512,000 260 ม.
ตาปาง ถึงเขตบา้นตาดอก ม.3
ขนาด 5x260x0.15 ม. 

18 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ า ท่อขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก หมู่บ้านไม่เกดิน้ าท่วมขัง กองช่าง
หมู่บ้านสมุด ม.7 และป้องกันน้ าท่วมขัง จากส่ีแยกศาลากลางหมู่บา้น ถึงบา้น 330,000 150 ม. ในฤดูฝนและมีที่ระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน นายสุริยา  บุติมาลย์ พร้อมบ่อพัก 396,000 180 ม. ภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง 330  ม.

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ า จากส่ีแยกศาลากลางหมู่บ้าน 977,000 335  ม. การระบายน้ าเป็นไป
พร้อมบ่อพัก บ้านสมุด หมู่ 7 และป้องกันน้ าท่วมขัง ถึงทีน่านายวิสันต์ บุติมาลย์ อย่างรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 335  ม. ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน 1.จากบ้านนายชอบ  มาตรี 280,000 100 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้มถีนนส าหรับใช้ในการสัญจร ถึงคุ้มโคกปะเดียก ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก
บ้านสมุด  ม.  7 ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 5x100x0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 1  จุด  รวดเร็ว ปลอดภัย

2.จากบ้านนางอวย อนุัยบรรณ 502,000 180 ม.
ถึงบ้านนางบอน โสนาพูน 
ขนาด 5x181x0.15 ม.ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. วางท่อ 2 จุด 46

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3.จากบ้านนายชู  บุมาพรหม 457,500 150 ม.
ถึงทีดิ่นนายยศ  โกยส าราญ
ขนาด 5x150x0.15 ม. ไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยฯ

4.จากบา้นนายฉลอม ช่อเมืองดี 445,300 146 ม.
ถึงบา้นประสิทธิ ์ โกยส าราญ  
ขนาด 5x146x0.15 ม. 
5.จากส านักสงฆเ์ทพนิมิต ถึง 549,000 180 ม.
บ้านนางมานิดา จงมีเลิศ
5x180x0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ

0.50ม.พร้อมติดต้ังป้ายฯ
6.จากบา้นนางสมาน โกยส าราญ 457,500 150 ม.
ถึงประปาบ้านสมุด ขนาด
5x150x0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ

0.50 ม.พร้อมติดต้ังป้ายฯ
7.จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง 592,000 185 ม.
ส่ีแยกค่ายมวย ขนาด
5x185x0.15 ม.
8.จากบา้นนายเอ็ง โสนาพูน ถึง 640,000 200 ม.
บ้านนายแกม โสนาพูน ขนาด
ขนาด 5x200x0.15 ม.
9.จาบ้านนางส ารวม ปราบอริพา่ย 640,000 

ถึงส่ีแยกทีดิ่นนางเอ็ง ทุนดี 47

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

21 ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัสติก เพือ่แก้ไขปัญหาการสัญจร จากบ้านนางพรนภา สมญาทว ี 980,000 560 ม. การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง
คอนกรีต บ้านสมุด ม.7 และการเกิดอุบัติเหตุ ถึงบ้านนาครอง ม.5  รวดเร็ว ปลอดภัย

5x560 ม.
22 โครงการถนนดินลงหินคลุก เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรสะดวก 1.จากแยกทีดิ่นนางเอง ทุนดี 679,200 1,415 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

บ้านสมุด  ม. 7 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถงึทีดิ่นนายเอยีว ต้ังใจดี ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก
4x1,415x0.15 ม.พร้อมวางทอ่ 1 จุด  รวดเร็ว ปลอดภัย
2.จากทีน่านายยงค์ วลมา 57,600 120 ม.
 ถึงบ้านนางละเอยีด ตีประโคน
 ขนาด 4x120x0.15 ม.
พร้อมวางท่อ 1 จุด

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน 1. จากบ้านนางเจือย ยืนตน 571,600 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้มถีนนส าหรับใช้ในการสัญจร ถึงบ้านนายสิทธิ ์โกยส าราญ การสัญจรไปมาสะดวก 
บ้านหนองยาว  ม.  8 ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว ขนาด 5x200x0.15  ม. พร้อมไหล่ทาง รวดเร็ว ปลอดภัย

2.จากบ้านนายสาย มากแสน 420,000 150 ม.
ถึงบ้านนางจิราพร นิราศภัย
 ขนาด5x150x0.15 ม.
3.จากบ้านนางวันดี นิราศภัย 420,000 150 ม.
บ้านนางสุนีย์ นิราศภัย ขนาด
5x150x0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
4.จากบ้านนายไสว พรหมมา 875,000 300 ม.
ถึงทีดิ่นนายเฉลิมชัย นิราศภัย 571,600 200 ม.
ขนาด 5x700x0.15  ม. 280,000 100 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 48

  

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5.จากบ้านนายวทิูล วรรณทอง 936,000 300 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
ถึงที่ดินนางบน นิราศภยั ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก 
 5x300x0.15 ม. ไหล่ทาง รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 ม. 
1 จุด พร้อมติดต้ังป้ายฯ
6.จากข้างร.ร.บ้านหนองยาว 248,000 80 ม.
ถึงบ้านนางสร้อย  นิราศภัย
ขนาด 5x80x0.15 ม.ไหล่ทาง
ข้างละ 0.10 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 ม. 
1 จุด พร้อมติดต้ังป้ายฯ
7.จากบ้านนางสร้อย นิราศภัย 936,000 300 ม.
ถึงบา้นนายอะหนึ่ง ผลจนัทร์งาม

ขนาด 5x-300x0.15 ม.
8.จากบ้านนางเล้ียง เรืองสุดสุด 320,000 100 ม.
ถึงบ้านนายวรพจน์ ศุภผล
ขนาด 5x100x0.15 ม.
9.จากบ้านนางจิราพร นิราศภัย 320,000 100 ม.
ถึงบ้านนายยม โสนาพูน
ขนาด 5x100x0.15 ม.

49

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

24 โครงการถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนสัญจร จากบ้านนางเจือย ยืนตน 252,000 840 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
บ้านหนองยาว หมู่ที ่8 สะดวก และขนส่งผลผลิต ถึงทีดิ่นนางบน นิราศภัย การสัญจรไปมาสะดวก

ทางการเกษตร ขนาด 6x840x0.10 ม.  รวดเร็ว ปลอดภัย

25 วางท่อระบายน้ า พร้อมถนน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ า จากอาคารระบายน้ า ถึงถนน 441,000 210 ม. การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
ข้างบน บ้านหนองยาว ม.8 และป้องกันน้ าท่วมขัง อย่างรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน ขนาด Ø 1x1  ม. ระยะทาง ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
210 ม.

26 โครงการก่อสร้างอาคารวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาการ ขนาดท่อ 1x1 ม. จ านวน 850,000 1 แห่ง ประชาชนมีทีส่ าหรับ กองช่าง
ระบายน้ าห้วยโตง หมู่ที ่8 สัญจรของประชาชน 7 แถวๆละ 10 ท่อน สัญจรไปที่ท าการเกษตร
บ้านหนองยาว สะดวก และรวดเร็ว

27 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง เพือ่ให้ประชาชนสัญจรได้ ซ่อมแซมถนนทีช่ ารุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ สะดวกและเป็นการบ ารุง เสียหายได้รับการซ่อมแซม 80 การสัญจรไปมาสะดวก 
ของ  อบต.สมุด รักษาสภาพถนน 1.ถนนลาดยางสายตาปาง รวดเร็ว ปลอดภัย

เชื้อเพลิง 1 กม.
2.ถนนลาดยางสายบา้นตาปาง
ถึงบ้านคลอง ต.ปรือ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ระบบประปาที่ช ารุด  1.ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 1 แห่ง ระบบประปาทีช่ ารุด กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านทุง่มนตะวันออก สามารถใช้งานได้ดี และ 2.ขยายเขตประปา 702 ม. 265,000 สามารถใช้งานได้ดี 
ม.1 สามารถให้บริการน้ าให้ 3.ติดต้ังแผงโซลาเซล 250,000 และสามารถให้บริการน้ า

ประชาชนได้ทัว่ถึง ให้ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ระบบประปาที่ช ารุด  1.ซ่อมแซมระบบประปา 200,000 200,000 150,000 1 แห่ง ระบบประปาทีช่ ารุด กองช่าง
หมู่บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 สามารถใช้งานได้ดี และ 2.ขยายเขตประปา 500 ม. สามารถใช้งานได้ดี 

สามารถให้บริการน้ าให้ และสามารถให้บริการน้ า
ประชาชนได้ทัว่ถึง ให้ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ระบบประปาที่ช ารุด  1.ซ่อมแซมระบบประปา 3 กม. 180,000 428,000 1 แห่ง ระบบประปาทีช่ ารุด กองช่าง
และขยายเขต หมูบ่า้นตาดอก ม.3 สามารถใช้งานได้ดี และ จัดซ้ืออุปกรณ์ ท่อส่งน้ า สามารถใช้งานได้ดี 

สามารถให้บริการน้ าให้ พร้อมเคร่ืองปัม้น้ า และ และสามารถให้บริการน้ า
ประชาชนได้ทัว่ถึง 2.ขยายเขตประปา ให้ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ระบบประปาที่ช ารุด  1.ติดต้ังแผงโซลาเซล 105,000 150,000 2 แห่ง ระบบประปาทีช่ ารุด กองช่าง
หมู่บ้านตาปาง ม.6 สามารถใช้งานได้ดี และ จ านวน 12 แผง สามารถใช้งานได้ดี 

สามารถให้บริการน้ าให้ 2.ซ่อมแซมระบบประปา และสามารถให้บริการน้ า
ประชาชนได้ทัว่ถึง ให้ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ

5 ปรับปรุงและขยายเขตประปา เพือ่ปรับปรุงและขยายเขต 1.ขยายเขตประปา 4 จุด 250,000 250,000 1 แห่ง ประปาหมู่บ้านสามารถ กองช่าง
บ้านสมุด ม.7 ประปาให้สามารถให้บริการ ระยะทาง 4 กม. ให้บริการประชาชน

ได้อย่างทัว่ถึง ครบทุก 2.ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ ได้ทัว่ถึง
หลังคาเรือน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ระบบประปาที่ช ารุด  ขยายเขตประปา 2,000 ม. 250,000 1 แห่ง ประปาหมู่บ้านสามารถ กองช่าง
บ้านหนองยาว ม.8 สามารถใช้งานได้ดี และ ให้บริการประชาชน

สามารถให้บริการน้ าให้ ได้ทัว่ถึง
ประชาชนได้ทัว่ถึง

7 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพือ่ขยายเขตให้บริการน้ า ขยายเขตประปา 200 ม. 50,000 ประปาหมู่บ้านสามารถ กองช่าง
บ้านโคกจ๊ะ ม.4 กับประชาชนได้ทัว่ถึง จากบ้านนายสมบัติ สิทธิสังข์ ให้บริการประชาชน

ถึงบ้านนางจินดา พิมพันธ์ ได้ทัว่ถึง

8 โครงการแผ่นคอนกรีตกั้นน้ า เพื่อใชก้กัเกบ็น้ าในฤดูแล้ง และใช้ ฝายน้ าล้นบ้านสมุด ล าห้วยโตง 550,000 1 แห่ง มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
บ้านสมุด ม.7 เป็นที่ระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ขนาดสูง 60 ซม. ยาว 30 ม. เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

9 โครงการลอกคลองระบายน้ า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้ประชาชน ขุดลอกระยะทาง  2.5 กม. 375,000 1 แห่ง มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
ท านบตานอม บ้านตาปาง ม.6 มีน้ าไว้อุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

10 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง ภาชนะกักเก็บน้ าทีช่ ารุด 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ มีภาชนะกักเก็บน้ าฝน กองช่าง
ปรับปรุง ภาชนะกักเก็บน้ า ก่อสร้างภาชนะกักเก็บน้ า 60 
ภายในต าบลสมุด เช่น ฝ.99 ฯ ให้สามารถใช้งานได้ดี ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

11 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในเขต ม.1, ม.5 150,000 150,000 ร้อยละ มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
ต าบลสมุดมีน้ าไว้ท าการเกษตร ขนาด 6 นิ้ว สูบน้ าด้วย 50 เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

ระบบปัม้น้ าเทอร์ไบค์ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 14 แรงม้า 
เดินท่อส่งน้ าขนาด 2.5 นิ้ว 
2.5 นิ้ว  ประตูเปิด ปิดน้ า
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

12 ซ่อมแซมประตูกั้นน้ า เพือ่กักเก็บน้ าไว้ส าหรับ ซ่อมแซมประตูกั้นน้ าฝาย 12,000 1 แห่ง มีน้ าส าหรับท าการ กองช่าง
ฝายน้ าล้นบ้านสมุด ท าการเกษตรและไว้เล้ียง น้ าล้นบ้านสมุด เกษตรและเพียงพอ

สัตว์ในฤดูแล้ง ส าหรับเล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ติดต้ัง ซ่อมแซม ปรับปรุง   เพือ่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ 1. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในจุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลีะ 4 จดุ มีแสงสว่างอยา่งประชาชน กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลสมุด ประชาชนมีความปลอดภัย เส่ียงต่างๆ เพิม่ปีละ  4  จุด มีความปลอดภัยในชีวิต

ในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และทรัพย์สิน
ทีช่ ารุด

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน เพือ่ให้ประชาชนต าบลสมุด 1.บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนในต าบลสมดุมไีฟฟา้ กองช่าง
เขตต าบลสมุด ได้มีไฟฟา้ใช้ครบทุกครัวเรือน  -จากบ้านนายอุทัย-รพ.สต.ทุ่งมน 300 ม. 100 ใช้อย่างทัว่ถึง /การไฟฟ้าฯ

 -จากบา้นนายอ า-บา้นนายพทุธ 180 ม.

2.บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 จากบ้าน

 -นายเชื่อมถงึบ้านนายเยดิ 300 ม.

3.บ้านนาครอง ม.5 จ านวน 2 จดุ

 -จากบา้นนายเรือง-บา้นนายเล็ก
 -จากบ้านนางวัม-บ้านนายไพล 200 ม.
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แนวทางการพัฒนา  1.3   ขยายไฟฟ้า  ซ่อมแซม  ตดิตั ง  ไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4.บ้านตาปาง ม.6 
 -จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง อ่างเก็บน้ า

ม. 3 บา้นตาดอก ระยะทาง 300 ม.

5.บ้านสมุด ม.7   
 -จากหน้าส านักสงฆ ์ถึง  
สวนสุขภาพ ระยะทาง 110 ม.
6.บ้านหนองยาว ม.8  ระยะ
ทาง 100  ม. ขยายเขตไฟฟ้า
ไปศาลาประชาคม

3 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิม่ เพือ่อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ 1. ค่าธรรมเนียมในการ 230,699.49 1 แห่ง อบต.สมุด มีหม้อแปลง กองช่าง
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพิม่ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ขอใช้ไฟ (Y1) ไฟฟ้าทีไ่ด้มาตรฐาน /การไฟฟ้าฯ

ของที่ท าการองค์การบริหาร -ค่าธรรมเนียมในการต่อไฟเพิม่ รองรับการใช้ไฟฟ้า
ส่วนต าบลสมุด -ค่าตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์ ทีเ่พิม่ขึ้น และช่วย

ไฟฟ้าภายในเพิม่ ในการแกไ้ขปัญหาไฟฟา้
2. ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย (Y2) ลัดวงจร
-ค่าสมทบก่อสร้างตามขนาด
หม้อแปลง (70เควีเอ x 100)
-แผนกหม้อแปลงภายใน
-แผนกแรงสูงภายใน
-แผนกแรงต่ าภายใน
แผนกร้ือถอนหม้อแปลงภายใน
3. ค่าบริการเสริม (Y3)
-ค่าเชื่อมอุปกรณ์แรงสูง 54
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4  เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ แผนกแรงต่ า ปักเสา คอร. 21,300 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 4 มี กองช่าง
บ้านโคกจ๊ะ ประปาผิวดินขนาดกลาง ขนาด 8 เมตร จ านวน 1 ต้น ประปาผิวดินขนาดกลาง /การไฟฟ้าฯ

บ้านโคกจ๊ะ  หมู่ 4 พาดสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน ส าหรับผลิตน้ าอุปโภค
ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ได้เพียงพอต่อความ
ระยะทาง 40 ม. ติดต้ังชุดยึดโยง ต้องการของประชาชน
จ านวน 1 ชุด ติดต้ังเสาล่อฟ้า
แรงต่ า ระบบ 1 เฟส 2 สาย 
จ านวน 1 ชุด

5 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ แผนกแรงต่ า ปักเสา คอร. 35,600 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 7  มี กองช่าง
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 8 เมตร จ านวน 3 ต้น ประปาผิวดินขนาดใหญ่ /การไฟฟ้าฯ

บ้านสมุด  หมู่ 7 พาดสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน ส าหรับผลิตน้ าอุปโภค
ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ได้เพียงพอต่อความ
ระยะทาง 100 ม. ติดต้ังชุด ต้องการของประชาชน
ยึดโยง จ านวน 1 ชุด ติดต้ัง
เสาล่อฟ้าแรงต่ า ระบบ 1 เฟส 
2 สาย จ านวน 1 ชุด

6 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 8 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับ แผนกแรงต่ า พาดสายอลูมิเนียม 13,300 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 8 มี กองช่าง
ประปาผิวดินขนาดกลาง หุม้ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ประปาผิวดินขนาดกลาง /การไฟฟ้าฯ

บ้านหนองยาว  หมู่ 8 จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 20 ม. ส าหรับผลิตน้ าอุปโภค
ติดต้ังชุดยึดโยง จ านวน 1 ชุด ได้เพียงพอต่อความต้อง
ติดต้ังเสาล่อฟ้าแรงต่ า ระบบ การของประชาชน
1 เฟส 2 สาย จ านวน 1 ชุด 55

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังและขยายเขต เพือ่เป็นช่องทางเผยแพร่ 1. ม. 2,8 ติดต้ังหอกระจายข่าว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ1 แห่ง มีช่องทางในการ กองช่าง
หอกระจายขา่วภายในต าบลสมุด ข่าวสารให้ประชาชนได้ 2. ม. 3,4 ขยายเขตหอกระจายข่าว ส่ือสารประชาสัมพันธ์

รับทราบอยา่งทันเหตุการณ์  และประชาชน
ทันสมัย โปร่งใส ทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการท างาน ทันสมัยทันเหตุการณ์

2 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ภายในต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ1 แห่ง ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง
เสียงตามสายภายในต าบลสมุด ทีช่ ารุดสามารถให้งานได้ ข่าวสารอย่างทัว่ถึง

ตามปกติ ทันสมัย ทันเหตุการณ์

3 ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว เพือ่เป็นช่องทางเผยแพร่ บ้านตาปาง ม.6 35,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง
บ้านตาปาง ม.6 ข่าวสารให้ประชาชนได้ ข่าวสารอย่างทัว่ถึง

รับทราบอยา่งทันเหตุการณ์  ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทันสมัย โปร่งใส
ในการท างาน
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แนวทางการพัฒนา  1.4   พัฒนาระบบหอกระจายขา่ว  เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่พัฒนาทักษะให้ 1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผลผลิตเพิม่ขึ้นและ ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนและกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ 10 มีคุณภาพ รายได้ /กศน.

ต่างๆให้มีความสามารถ  2. จัดหาตลาดรองรับสินค้าจาก ของประชาชนเพิม่ขึ้น
ในการเพิม่ผลผลิต กลุ่มอาชีพต่างๆ และความเป็นอยู่ดีขึ้น
2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตต าบลสมุดทีต้่องการ
มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม เพือ่ให้ประชาชนมีศูนยเ์รียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ในเขตต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนมีศูนยเ์รียนรู้ส าหรับ ส านักปลัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรับฝึกอาชีพต่างๆ 10 ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ

3 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน เพือ่ให้ประชาชนมีร้านค้า ก่อสร้างร้านค้าชุมชนขนาดกวา้ง 608,000 1 แห่ง ประชาชนมีร้านค้า
บ้านตาปาง ม.6 ชุมชนส าหรับจ าหน่ายสินค้า 9 ม. ยาว 12.5 ม. สูง 3 ม. ชุมชนทีข่ายสินค้า

พร้อมติดต้ังป้ายฯ ราคาถูกกว่าร้านทัว่ไป
4 โดมเอนกประสงค์ เพือ่ให้บริการประชาชนใน ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 1,136,800 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บ้านทุง่มนตะวันออก ม. 1 พืน้ทีต่ าบลสมุด ขนาด 10x28x4 ม. ส าหรับใช้ท ากจิกรรมต่างๆ 57

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.1  สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชพีให้แก่ประชาชน

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ เพือ่ช่วยเหลือผู้คนพิการ  ผู้พิการ 159 คน 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 ร้อยละ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ในด ารงชีพ จ านวนตามทีแ่จ้งลงทะเบียน 100 ทีดี่ขึ้น
ทุพพลภาพ ในแต่ละปีงบประมาณ

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้เพือ่รองรับการจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุจ านวน 667 คน 5,447,400 5,447,400 5,447,400 5,447,400 5,447,400 ร้อยละ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 60 ปี 100 ทีดี่ขึ้น

บริบูรณ์ขึ้นไป ทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามระเบียบฯ

3 สนับสนุนการสงเคราะห์ เพือ่รองรับการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ 12 คน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ ส านักปลัด
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ 100 ชีวิตทีดี่ขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว

4 โครงการก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ปี ละ 2  หลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 หลัง ผู้ด้อยโอกาสมีทีอ่ยู่ ส านักปลัด
ปรับปรุงซ่อมแซม ในเร่ืองทีอ่ยู่อาศัย อาศัยและมีคุณภาพ /กองช่าง
บ้านพักแก่ผู้ด้อยโอกาส ชีวิตทีดี่ขึ้น

5 โครงการส่งเสริม ฟืน้ฟูสุขภาพ เพือ่เป็นการฟืน้ฟูร่างกาย ผู้สูงอายใุนเขตต าบลสมุดที่ติดเตียง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ คนพิการและผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ คนพิการ แก่คนพิการและเพือ่ให้ จ านวน 16  ราย 100 มีสุขภาพทีดี่ขึ้น /สปสช.

ผู้สูงอายุปฏิบัติตนอย่างถูก ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
ต้องในการด าเนินชีวิต 100 ในการด าเนินชีวิต
ประจ าวัน ประจ าวัน
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แนวทางการพัฒนา  2.2  การจัดสวัสดกิารสังคมให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์  
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนกิจการของ เพือ่อุดหนุนการด าเนินงาน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนอ าเภอปราสาท ส านักปลัด/
กิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท ของกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท ในอ าเภอปราสาทได้รับความ ได้รับความช่วยเหลือ กิ่งกาชาด 

ช่วยเหลือ อ.ปราสาท
2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ ประชาชนที่มีอายตุ่ ากว่า 20 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ ส านักปลัด

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 30 จ านวนผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืม /สปสช.
แอลกอฮอล์ลดลง

3 โครงการป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อ  เพือ่ประชาชนต าบลสมุดปลอดภัย  1.ประชาชนภายในเขตพื้นที่ต าบลสมุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนต าบลสมุด ส านักปลัด
และระงับโรคระบาดตามฤดูกาล จากโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ 2.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านสมุด 2 ปลอดภัยจากโรคติดต่อ /สปสช.

 เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ และโรคระบาด /รพ.สต.
4 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนทั่วไป วันส าคัญของทางราชการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ประชาชนมีจิตส านึกในการ ส านักปลัด

ของทางราชการ งานรัฐพิธี ได้เล็งเห็นความส าคัญ เช่น วนัแม่ วนัพอ่ วนัท้องถิ่นไทย ฯลฯ 80 ให้ความส าคัญกบักจิกรรม

วันส าคัญของทางราชการ วันส าคัญของทางราชการ

5 โครงการส่งเสริม อนุรักษศิ์ลป เพือ่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วฒันธรรม และวนัส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5 คร้ัง ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบชูา จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นทีดี่งามไว้ วันผู้สูงอาย ุวันสงกรานต์ วันเข้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามไว้

พรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 1.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิ 1.กิจกรรมพาลูก จูงหลานเข้าวดั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

และเยาวชนต าบลสมุด กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 2.กิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า 50 ความพร้อมในการด าเนิน
ครอบครัวอบอุ่น 3.กิจกรรมป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวยั ชีวิตในสังคมปัจจุบัน

อันควร 59

แนวทางการพัฒนา  2.3  เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมและเพ่ือขบัเคลื่อนสู่ต าบลสุขภาวะ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 4.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2  คร้ัง เด็กและเยาวชนรู้สึกภาค กองการศึกษาฯ

ต่างๆ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ร.ร.ในเขตต าบลสมุดและศพด.บ้านสมุด ภูมิใจที่ได้รับการส่งเสริม  

3.เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเอา 5.กิจกรรมประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

ตัวรอดและช่วยเหลือ 6.ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง เด็กที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะใน

คนจมน้ าเบีอ้งต้น การปอ้งกนัตนเองจากการจมน้ า

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่ด าเนินการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข/แมว 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ สุนัข/แมว ได้รับการ ส านักฯ
คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามจ านวนทีส่ ารวจ 100 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าครบทุกตัว
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ เพือ่แก้ไขปัญหาด้าน อุดหนุนงบประมาณแก่คณะ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ไมน่อ้ยกว่า ปัญหาด้านสาธารณสุข ส านักฯ
ด้านสาธารณสุข สาธารณสุขแก่ประชาชน กรรมการหมู่บ้านในการด าเนิน  3 โครงการ ลดลง ประชาชนมี

งานด้านสาธารณสุขใหป้ระชาชน /หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ในเขต อบต.สมุด  ม. 1-8

9 โครงการงาน 80 ปี ของดี เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริม ประชาชนต าบลสมุด 130,000 ได้รับการ ประชาชนต าบลสมุด กองการศึกษาฯ

อ าเภอปราสาทและงานกาชาด ประเพณีศิลปวัฒนธรรม สืบทอด มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประจ าปี 2561 ของอ าเภอปราสาท ร้อยละ 80 และสืบทอดวัฒนธรรม

10 อุดหนุนโครงการงาน 80 ปี เพือ่อุดหนุนการด าเนินงาน ประชาชนต าบลสมุดและ 75,000 1 แห่ง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม อุดหนุน
ของดีอ าเภอปราสาทและ ตามโครงการฯ ประชาชนทัว่ไป ได้รับการสืบทอด อ าเภอฯ
งานกาชาด ประจ าปี 2561 ให้กับอ าเภอปราสาท

11 อุดหนุนโครงการเทศกาลของดี เพือ่อุดหนุนการด าเนินงาน อุดหนุนอ าเภอปราสาทในการ 50,000 1 แห่ง อ าเภอปราสาทมีงบ อุดหนุน
อ าเภอปราสาท และงานกาชาด ตามโครงการฯ ด าเนินงาน ประมาณในการด าเนิน อ าเภอฯ
ประจ าปี ให้กับอ าเภอปราสาท กิจกรรม 60
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

12 โครงการเทศกาลของดีต าบลสมุด เพือ่จัดกิจกรรมของดีต าบล ปีละ 1คร้ัง 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ของดีต าบลสมุดเป็นที่ กองการศึกษาฯ

และสินค้าเกษตร ประจ าปี สมุดให้เป็นทีรู้่จักของ รู้จักของบุคคลทัว่ไป
ประชาชนทัว่ไป

13 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ 1 แห่ง 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี กาชาดจงัหวัดสุรินทร์ได้ด าเนนิ ส านักปลัด/
กิจกรรมสาธารณกุศล ด าเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาด กจิกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภยั กาชาดสุรินทร์

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กในศพด.บ้านสมุด เด็กในศพด.บ้านสมุด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ เด็กมีอาหารกลางวันทาน กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน ได้ทานอาหารกลางวนัทุกคน ศพด.บ้านสมุด 245 วัน/คน 100 ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง
สมวัย

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้เด็กในศพด.บ้านสมุด นักเรียนในเขตต าบลสมุด/ศพด. 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ นักเรียนได้ด่ืมนมและ กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน  ได้ด่ืมนมทุกคน ศพด.บ้านสมุด 265 วัน/คน 100 มีสุขภาพสมบูรณ์ 
รร.ในเขตพืน้ที ่260 วัน/คน แข็งแรง

3 โครงการสนับสนุนจัดหาส่ือ วัสดุ เพื่อจัดหาส่ือวัสดุเคร่ืองแบบ 1.จัดซ้ือส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ศพด.บ้านสมุด มีส่ือวสัดุ กองการศึกษาฯ

และครุภัณฑ์ทางการศึกษา นักเรียน 3-5 ปแีละครุภณัฑ์ การเรียนการสอน ค่าหนังสือ 70 และครุภัณฑ์ประกอบ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน สนับสนุนการจดัประสบการณ์ 2.เคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 9,300 9,300 9,300 9,300 1 คร้ัง การเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพ 

การเรียนรู้ อยา่งมี คุณภาพ 300 บาท/ปี เพียงพอและเหมาะสม
4 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อพฒันาการเรียนรู้  ความสนใจ ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลสมุด 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้  ส านักปลัด/

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ของประชาชนผู้สนใจ 60 เพิม่ทักษะในส่ิงที่ กศน.
ตนเองสนใจ

61

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา  2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ใหค้รู คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง 80 ผู้ปกครอง และ ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

6 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพือ่พัฒนานักเรียนให้ครบ เด็กนักเรียนโรงเรียน 50,000 1 แห่ง เด็กนักเรียนมีพฤติกรรม กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย สุวรรณาคารสงเคราะห์ ด้านต่างๆ ดีขึ้น
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
กล้าคิด กล้าแสดงออกในส่ิง
ทีถู่กต้อง

7 อุดหนุนโรงเรียนสุวรรณาคาร เพือ่อุดหนุนโรงเรียน 1.เด็กนักเรียนโรงเรียน 200,000 1 แห่ง เด็กนักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ

สงเคราะห์ สุวรรณาคารสงเคราะห์ใน สุวรรณาคารสงเคราะห์ ประชาชนทัว่ไป
การปรับปรุงจัดสภาพแวด 2.ครูและประชาชนทัว่ไป ได้รับบริการทีไ่ด้มาตร
ล้อมและการบริการ ฐาน และเพียงพอ

8 ค่ากจิกรรมผู้เรียน ศพด.บ้านสมุด เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรม เด็กจ านวน 31 คน 13,330 13,330 13,330 13,330 1 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ

พัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี พัฒนา
คนละ 430 บาท/ปี

9 ค่าจัดการเรียนการสอน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน เด็กจ านวน 48 คน 81,600 81,600 81,600 81,600 1 คร้ัง เด็ก ศพด.บ้านสมุด มี กองการศึกษาฯ

การสอน (รายหัว)ส าหรับ การจัดการเรียนการสอน
ศพด.บ้านสมุด คนละ ทีม่ีประสิทธิภาพ
1,700 บาท/ปี

10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน เด็ก ศพด.บ้านสมุด,เจ้าหน้าที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เด็กได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กองการศึกษาฯ

สถานทีส่ าหรับเด็ก ศพด.สมุด ตามโครงการ คณะกรรมการ ศพด. มีการพัฒนาทีส่มวัย
ผู้ปกครอง 62
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

11 แสดงผลงานทางวิชาการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง กองการศึกษาฯ

การแสดงผลงานทางวชิาการ
ของ ศพด.บ้านสมุด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับเด็ก เด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพือ่สร้างความสามัคคี กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด และเยาวชน  ประชาชนทั่วไป 60 ให้กับเด็กและเยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพติด  ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเล่นกีฬา เยาวชน  ประชาชนในต าบลสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีร่างกายแขง็แรง กองการศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ / จงัหวัด ออกก าลังกายและสร้างความสามัคคี และมีความสามัคคี
3 โครงการส่งสริม สนับสนุน อปุกรณ์กฬีา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย 8 หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ประชาชนมีร่างกายแขง็แรง กองการศึกษาฯ

แก่หมู่บ้าน และการเล่นกีฬาต่างๆ 100 และสุขภาพดีขึ้น
4 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  เพื่อให้สถานศึกษาจดักจิกรรม 1.เด็กและเยาวชนในต าบลสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สถานศึกษาจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

และอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษา ต่างๆได้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.แขง่ขนักฬีาสีสัมพนัธ ์ศพด .บ้านสมุด 70 ได้บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อให้ประชาชนใช้หลักปรัชญา 8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนน าหลักเศรษฐกจิ

กิจกรรม เพือ่พัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พอเพยีงไปใช้ในการด าเนิน

เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต ชีวิตประจ าวันแบบยั่งยืน
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ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ

แนวทางการพัฒนา  2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมกฎหมาย  เพือ่ใหป้ระชาชนทราบสิทธมินุษยชน ประชาชนในต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนได้มีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย ส านักปลัด
ใกล้ตัวประชาชน ตามกฎหมายก าหนด 60 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง

2 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศาลา เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัดประชุมและ 1.บ้านโคกจ๊ะ ม.4 200,000 ปีละ ประชาชนมีสถานทีใ่ช้ กองช่าง
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน จัดกจิกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 2.บ้านหนองยาว ม.8 200,000 1 แห่ง ส าหรับประชมุและกจิกรรมอืน่ๆ

3 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ 8  หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าที่ ส านักปลัด
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 60 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ 8  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ มีขอ้มูลพืน้ฐานด้านต่างๆ ส านักปลัด
จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานภายในต าบลสมุด ในต าบลสมุด  และสามารถน าข้อมูล 60 ในต าบลสมุด  และสามารถน าข้อมูล /พช.

ไปใช้เป็นฐานข้อมูลต่างๆได้ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5 โครงการจดัท าประชาคมรับฟัง เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ส านักปลัด

ความคิดเห็นของประชาชน รับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน/ 60 ของประชาชนได้ตรงจุด
ความคิดเหน็เฉพาะเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด และมีประสิทธิภาพ

6 โครงการเยาวชนอาสาก่อการดี 1. เพือ่สร้างทีมแกนน า เยาวชนในเขตต าบลสมุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 แห่ง เยาวชนทีผ่่านการฝึก ส านักปลัด
เยาวชนใหม้ีจติอาสาในเร่ือง อบรมสามารถเป็นตัวอยา่ง กองการศึกษา

เกีย่วกบัคุณธรรมและจริยธรรม ทีดี่ใหก้บัเยาวชนได้ร้อยละ 50 64

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นจัดระเบียบสังคม และการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ที่

แนวทางการพัฒนา  3.1  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2. เพือ่สร้างทีมแกนน า
เยาวชนต้นแบบในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
แกนน าให้กับกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป

7 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ เพื่อรักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความจงรักภักดี ส านักปลัด
การปกป้องสถาบัน (อสป.) และเปน็การสร้างความสามัคคีในประชาชน และเกิดความสามัคคีในชุมชน

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่จัดการการเลือกต้ัง 1. กรณีครบวาระ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ อปท.มีสมาชิกสภาฯ ส านักปลัด
ของอปท.กรณีหมดวาระ 2. กรณีต าแหน่งว่างลงเนื่อง ปฏิบัติหน้าทีค่รบตาม
หรือแทนต าแหน่งทีว่่าง จากกรณีใดกรณีหนึ่ง จ านวน กม.ก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง ทบทวน เพื่อให้มีบุคคลากรเตรียมความ รุ่นละ 80 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ มีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลัด
สมาชิกอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย พร้อมในรักษาความสงบเรียบร้อย 1. อบรมจัดต้ัง 2 รักษาความสงบเรียบร้อยและมี

พลเรือน(อปพร.) และใหม้ีอุปกรณ์ส าหรับปฏบิติังาน 2. อบรมทบทวน อุปกรณ์เพียงพอส าหรับปฏิบัติงาน

2 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน เพื่อเป็นการป้องกนัและบรรเทา 1  ทีมในต าบลสมุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี ป้องกันและบรรเทา ส านักปลัด
หนึ่งต าบล  หนึ่งทีมกู้ภัย สาธารณภัยและช่วยเหลือ สาธารณภยัและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ปีละ  40  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สามารถป้องกนัไฟไหม้ป่า ส านักปลัด

ป้องกันไฟป่า 60 
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แนวทางการพัฒนา  3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ป้องกนัความเสียหายทีเ่กดิ ส านักปลัด
ส าหรับควบคุมและป้องกนัอคัคีภัย ส าหรับใช้ป้องกนั ควบคุมไฟป่า ส าหรับดับเพลิง 60 จากไฟไหม้ในเบื้องต้นได้

5 โครงการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพบิัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ ประชาชนทีป่ระสบภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ บรรเทาความเดือดร้อนแกผู้่ ส านักปลัด
จากสาธารณภยั(วาตภยั อัคคีภยั ผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัย ในเขตพืน้ทีต่ าบลสมุด 100 ประสบภยัในเบือ้งต้นได้
อุทกภัยฯลฯ) พิบัติ

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ 1.เพื่อป้องกนัอบุัติเหตุบนท้อง 1.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบตามจดุเส่ียง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 1.จ านวนอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด
ป้องกนัอบุัติภัยในพื้นที่ต าบลสมุด ถนน 2.ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 60 2.ประชาชนปลอดภยัใน

2.เพือ่ป้องกันปัญหาอาชญา 3.ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในงานป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สิน
กรรม อุบัติภัยบนท้องถนน

7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือและสงเคราะห์ 1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 ร้อยละ อุดหนุนศุนย์ปฏิบัติการ ส านักปลัด
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง แก่ประชาชนในต าบลที่ได้รับความ ร่วมในการช่วยเหลือ 60 ร่วมอ าเภอปราสาท
ส่วนท้องถิ่น เดือดร้อน เช่น อัคคีภยั รายได้ ประชาชนขององค์กร (สถานทีก่ลาง)

ตกเกณฑ์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์วา่ด้วย ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
การต้ังงบประมาณ อ าเภอปราสาท
เพือ่การช่วยเหลือประชาชน (สถานทีก่ลาง)
ตามอ านาจหน้าที ่พ.ศ.25432.เพือ่จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนทีไ่ด้รับความ

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลสมุด เดือดร้อนได้รับความช่วย
ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน เหลือในเบือ้งต้น

66

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันอุบติัภยั เพือ่ให้ประชาชนมีความ ต้ังจดุบริการประชาชนช่วงเทศกาล 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 ปีละ 2 คร้ัง ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด
ทางถนนในเทศกาลต่างๆ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังกล้อง cctv เพือ่ใช้เก็บข้อมูลภาพต่างๆ ทีท่ าการ อบต.สมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังปีละ สามารถใช้ข้อมูลภาพ ส านักปลัด
ทีอ่าจเกิดขึ้นภายในจุดเส่ียง ม.1-8  ตามจุดเส่ียง 2 จุด เวลาเกิดเหตุการณ์ ช่าง

3 โครงการอบรมสมาชิก เพื่ออบรมสมาชิกฯ ให้มีความรู้ จิตอาสา และประชาชนทัว่ไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 คร้ัง สมาชิกฯ มีความรู้และ ส านักปลัด
แจ้งข่าวอาชญากรรม ในการสืบสวน หาข่าว จ านวน 50 คน เข้าใจการสืบสวน หาข่าว /สภ.ทุง่มน

4 โครงการอบรมอาสาสมัคร 1.เพือ่ให้ผู้รับการอบรม 1.นักเรียนในเขตความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 คร้ัง 1.ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
จราจร มีความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบต าบลสมุด มีความรู้ ความเข้าใจ /สภ.ทุง่มน

กฎจราจร 2.พนักงานส่วนต าบลสมุด กฎจราจร
2.เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 3.สมาชิก อปพร. 2.ผู้ผ่านการอบรมมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาจราจร 4.จิตอาสา ประชาชนทัว่ไป ในการแกไ้ขปัญหาจราจร
อย่างเป็นระบบ

5 โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก เพือ่พัฒนาศักยภาพสมาชิก สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ 150,000 200,000 200,000 1 คร้ัง สมาชิกอาสาสมัคร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ศูนย์ อปพร.  50 คน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พลเรือน (อปพร.) พลเรือน (อปพร.) และ (อปพร.) และเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าทีใ่ห้สามารถ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพ

67

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา  3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 1.เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบล สอบต .  1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 1. พนกังานส่วนต าบล ส.อบต.  ส านักปลัด
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน คณะผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้านมปีระสิทธภิาพ ของพนกังานส่วนต าบล ส.อบต. และ 70 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ 

ต าบล และพนักงานจ้าง ในการท างานเพิม่มากขึ้น คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งต้ังฯ มีประสิทธิภาพในการท างาน 

2.เพือ่เพิม่ประสิทธภาพในการท างาน 2.ส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ส.อบต. 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมปีระสิทธภิาพ

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง บุคลากร บคุลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานและไห้บริการ

ทางการศึกษา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เขา้รับการฝึกอบรมตามสายงาน ประชาชน
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้กบั 3.ส่งพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง สมาชิกอบต.

เจ้าหน้าที ่สมาชิก อบต. สมาชิก อบต.  และคณะผู้บริหาร 70 คณะผู้บริหารมีความรู้เพิม่ขึ้นสามารถ

และคณะผู้บริหาร ศึกษาต่อตามสายงานทีรั่บผิดชอบ น ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถของ 4.ประชุมสัมมนาการปฏบิติังานตาม 22,000 ร้อยละ ผู้บริหาร พนกังาน มคีวามรู้ ส านักปลัด/
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน 80 สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง อ าเภอ/จงัหวดั

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภ์ายใน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ 1.ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะ ม.5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ภูมิทัศน์ในเขตต าบลสมุด กองช่าง
ต าบลสมุด สาธารณะให้น่าอยู่และ 2.ปรับปรุงสระสาธารณะ ม.7 70 ได้รับการปรับปรุง ดูแล

ใช้ประโยชน์คุ้มค่า 3.ค่ายลูกเสือพรมคีรี ม.4 และสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า

3 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี เพือ่ให้ได้ข้อมูลพืน้ทีจ่ริง ปีละ 1  คร้ัง 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ได้ข้อมูลทีถู่กต้องและ กองคลัง
ต าบลสมุด และสามารถจัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บภาษี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 60 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 อุดหนนุหนว่ยงานอื่น  อปท.อื่น เพือ่ให้สามารถด าเนินงานที่  อปท.อื่น และหน่วยงานอื่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ สามารถด าเนินงานที่เกีย่ว ส านักปลัด

ทีม่ีลักษณะงานทีเ่กี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมกัน ทีเ่กี่ยวข้องกัน 60 ข้องและปฏิบัติร่วมกัน
ได้ประสบผลส าเร็จ และตามหนังสือส่ังการฯ ได้ประสบผลส าเร็จ 68

งบประมาณและทีผ่่านมา
แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีดีความสามารถในการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง น าผลการประเมินทีไ่ด้ ไปปรับปรุง ส านักปลัด
ของประชาชนผู้รับบริการจาก ของประชาชนทีม่ารับบริการจาก การปฏบิติังานและบริการประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.ปรับปรุงหลังคาอาคารศพด.บ้านสมุด 300,000 ร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ/

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด มีสภาพดีและได้มาตรฐาน 2. จัดท าป้าย ศพด.บ้านสมุด 30,000 70 น่าอยู่และได้มาตรฐาน กองช่าง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้     50,000 และปลอดภัย
4.ก่อสร้างสถานทีแ่ปรงฟัน 70,000 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
5.จัดท ามุมผู้ปกครอง 1  หลัง 50,000 

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภ์ายใน เพื่อให้ภูมิทัศน์ของ อบต. น่าอยู่ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ สถานที ่อบต.สมุด มี กองช่าง
ทีท่ าการ อบต.สมุด และอ านวยความสะดวก 2.อาคาร สถานที่ที่อยูใ่นความรับ 70 สภาพพร้อมให้บริการ

แก่ประชาชน ผิดชอบของ อบต.สมุด ประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ให้เจา้หน้าทีข่องรัฐ เด็ก  1.สมาชิกสภาฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ผู้ผ่านการอบรมมี ส านักปลัด
จริยธรรม และความโปร่งใส เยาวชน ประชาชนทัว่ไป  2.พนักงานส่วนต าบล 50 จิตส านึก คุณธรรม 
ในภาครัฐ มีคุณธรรม จริธรรม 3.ศพด.สมุด,ผู้ปกครอง,ประชาชนทั่วไป จริธรรม เป็นบุคคล

เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ ทีม่ีคุณภาพ
2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อให้ผู้เขา้รับการเขา้ค่ายอบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านสมุด 10,000 ปีละ 1 คร้ัง ผู้ผ่านการอบรมมี กองการศึกษาฯ/

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน มีทศันคติที่ดีต่อ และศรัทธาใน คุณธรรม จริธรรม รร.บ้านสมุด

บ้านสมุด พระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ 69

แนวทางการพัฒนา  3.5  การส่งเสริมดา้นคุณธรรม และจริยธรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ส่งเสริมเจ้าหน้าทีแ่ละ ศพด.สมุด,ผู้ปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 คร้ัง ผู้ผ่านการอบรมมี กองการศึกษาฯ

จริยธรรม เด็ก ศพด.บ้านสมุดให้มีจิต คณะกรรมการ ศพด. คุณธรรม จริธรรม 
ส านกึในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ

4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 1.เพือ่ใหผู้้เข้าค่ายอบรมได้เรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวทิยาคาร 200,000 นักเรียนและบุคลากร กองการศึกษาฯ/

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน และผึกปฏบิติัตามวิถีแบบพทุธ จ านวน 451 คน โรงเรียนทุ่งมนวทิยาคาร รร.ทุง่มนฯ
ทุง่มนวิทยาคาร 2.เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ และโรงเรียนบ้านสมุด

ไม่พึงประสงค์ และมีพฤติกรรม ทีผ่่านการเข้าค่ายคุณธรรม

ที่ดีงานตามหลักมารยาทของ จริยธรรม และน าความรู้ 

ชาวพุทธ ทีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ในชีวิต
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการเข้าค่ายมี ประจ าวัน
ภมูิคุ้มกันที่ดีในตนเองและน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการหมู่บ้าน ชุมชน  เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับ ปีละ 1 หมู่บ้าน 20,000 1 หมู่บา้น ประชาชนมีความสามัคคี ส านักปลัด/
มวลชนสัมพันธ์กับการป้องกัน  ประชาชนและห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด สภ.ทุง่มน
ปราบปรามยาเสพติด
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แนวทางการพัฒนา  3.6  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุง ดูแลรักษา เพือ่เป็นการป้องกันการ 1.สวนสุขภาพบ้านสมุด ม.7 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ทราบแนวเขตทีช่ัดเจน กองช่าง
เขตพืน้ทีส่าธารณะ บุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ 2.ท าร้ัวรอบป่าช้าบ้านหนองยาว 250,000 3 ไร่ และมีการดูแล รักษา

ม.8 และปลูกต้นไม้ ทีส่าธารณประโยชน์
2 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพือ่เป็นการฟืน้ฟูสภาพดิน ทีส่าธารณะในต าบลสมุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ สภาพดินอุดมสมบูรณ์ ส านักปลัด

ตามแนวพระราชด าริ และอนุรักษ์ดินและน้ า 80 ขึ้น
3 โครงการส ารวจที่สาธารณประโยชน์ เพือ่ให้รู้แนวเขตทีช่ัดเจน ทีส่าธารณะในต าบลสมุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ รู้แนวเขตที่ชัดเจน ป้องกันการ ส านักปลัด

เพือ่ป้องกันการบุกรุก 60 บุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ
4 โครงการขอใช้ทีส่าธารณะเป็น เพือ่ให้การใช้ทีส่าธารณะ ขอใช้พื้นที่ปา่สาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตาม ส านักปลัด

สถานทีท่ าการ อบต.สมุด เป็นไปตามระเบียบและ ม.3 เพือ่ใช้เป็นทีท่ าการ กฎหมาย ระเบียบ
กฏหมายก าหนด อบต.สมุด ก าหนด

5 โครงการจัดท าแนวเขตต าบลสมุด 1.เพือ่ให้รู้แนวเขตทีช่ัดเจน 1.จัดท าแนวเขตต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ต าบลสมุดมีข้อมูลเขตพื้นที่ กองช่าง
2.เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนา 2.จัดท าแนวเขตหมู่บ้าน ต าบลทีช่ัดเจนในการ

ประกอบการพัฒนาต าบล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  4.1  ดแูล  บ ารุงรักษา ทีส่าธารณะ การใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 โครงการรักป่า รักน้ า เพือ่ปลูกต้นไม้เพิม่พืน้ทีสี่ ทีส่าธารณะในต าบลสมุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ป่า ดิน และแหล่งน้ า ส านักปลัด
รักแผ่นดิน เขียว รักษาสภาพดิน ได้รับการดูแลและรักษา

และฟืน้ฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้สภาพอุดมสมบูรณ์
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือ่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000 30,000 30,000 30,000 1 แห่ง พืน้ทีต่ าบลสมุดมีแหล่ง ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระดับต าบล 1 แห่ง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัคนราชสุดาฯ ตามแนวพระราชด าริ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ เพื่อสร้างจติส านัก และตระหนัก ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนรู้จักการจัดการ ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม ต าบลสมุดทีม่ีจิตอาสาอนุรักษ์ 60 ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน

ในหมู่บ้าน ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และหมู่บ้าน
2 โครงการจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อปลูกจติส านึกใหป้ระชาชน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด

รณรงค์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รู้จักช่วยกันอนุรักษ ์หวงแหนปา่ อนุรักษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม 60 หวงแหนและช่วยกัน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลสมุด อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงาน เพื่อสร้างทางเลือกใหแ้กป่ระชาชน ประชาชนภายในต าบลสมุด 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง มีการใช้พลังงานทดแทน ส านักปลัด
ทดแทน ในการหาแหล่งพลังงานทดแทน มากขึ้น

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง เพือ่สร้างความตระหนัก ประชาชนภายในต าบลสมุด 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
การบริหารจดัการขยะในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนในการ ในการจัดการขยะ

ลดภาวะโลกร้อน ในครัวเรือน
5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 1.เพื่อให้ อบต.สมุดและศพด.มี 1.ก่อสร้างเตาเผาขยะ 100,000 2 แห่ง อบต.สมุดและศพด. กองการศึกษาฯ/

ที่ส าหรับก าจัดขยะที่ไม่สามารถ ขนาด 1.5x2  เมตร บ้านสมุด สะอาด กองช่าง
ย่อยสลายได้ 2.จดัหาถงัขยะทีถ่กูหลักอนามัย มีที่มีที่ก าจัดขยะที่ถูกสุข
2เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน 6  ถัง สุขลักษณะและรักษา 

ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  4.2  สร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 18,000,000 4,400 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/
เชื่อมระหว่างต าบลสวาย ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน จากสามแยกป่าประกายเพชร การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 การสัญจรได้อย่างสะดวก ถึงเขตต าบลสวาย รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด 6x4,400 ม.
2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 5,000,000 1,224 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/

เชื่อมระหว่างต าบลสมุด ม.4 ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน ขนาด 6x1,224 ม. พร้อมไหล่ทาง การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
ถึงต าบลปรือ การสัญจรได้อย่างสะดวก วางท่อระบายน้ า  4 จุด รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย
3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 9,200,000 2,380 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/

เชื่อมระหว่างต าบลสมุด ม.7 ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน จากแยกบ้านนายถวัลย์ จันทร์เพชร การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
บ้านสมุด ถึงต าบลประทัดบุ การสัญจรได้อย่างสะดวก ถงึแยกวัดสุวรรณาราม ต.ประทัดบุ รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด 6x2,380 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว

  แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อระบายน  าฯ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ. 02/1 



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกล าห้วย เพือ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้ 1.ขุดลอกล าห้วยแสลงพันธ์ ม.2 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง มีน้ าไว้ใช้ในการท าการเกษตร กองช่าง/
สาธารณะบ้านโชคบรันพฒันา ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค- ขนาด 30x2,000x6 ม. กรรมในฤดูแล้งได้ ชลประทาน
ม.2 บริโภค และท าการเกษตร 2.ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 2 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพื่อ

ได้ในฤดูแล้ง 3.ลงลูกรังเพือ่ล าเลียงผลผลิต การเกษตร
ทางการเกษตร

2 โครงการขุดลอกล าห้วย เพือ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้ ขุดลอกล าห้วยโตงจากท านบ 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง อย่างเพียงพอและกัก กองช่าง/
สาธารณะ บ้านตาปาง ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค- ตานอม ถึงท านบตากุน เก็บน้ าไว้ได้ ชลประทาน
ม.6 บริโภค และท าการเกษตร  14x5,000 ม.

ได้ในฤดูแล้ง
3 โครงการขุดลอกล าห้วย เพือ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้ 1.ขุดลอกล าห้วยก๊วล ม.7 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง อย่างเพียงพอและกัก กองช่าง/

สาธารณะบ้านสมุด ม.7 ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค- ระยะทาง 2 กม. เก็บน้ าไว้ได้ ชลประทาน
บริโภค และท าการเกษตร 2.ปรับปรุงพืน้ทีเ่ป็นแหล่ง
ได้ในฤดูแล้ง เรียนรู้และสถานทีเ่ทีย่วเชิง

อนุรักษ์
4 โครงการจัดหาภาชนะเก็บ เพื่อให้ประชาชนใช้รองรับน้ า ม.5, ม.6 900,000 900,000 ร้อยละ ประชาชนใช้รองรับน้ าและ ส านักปลัด

กักน้ า ขนาด 1,000 ลิตร และกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ถังไฟเบอร์กลาสส าหรับเก็บกักน้ า 50 กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.2  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ขดุลอก  ประปา  สระน  า  หนองน  า  คลอง  ล าห้วย  คลองส่งน  า ฯลฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ. 02/1 



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชนสามารถ กลุ่มเกษตรกรต าบลสมุด 2,000,000 1,000 ม. เพือ่ให้ประชาชนสามารถ กองช่าง
เพือ่การเกษตร ประกอบอาชีพทางการ ม.8 จากบา้นหนองยาว ถึงปา่ช้า ขอสนับสนุน ประกอบอาชีพทางการ ไฟฟ้า

เกษตรได้อย่างสะดวก ระยะทาง 1,000 ม. เกษตรได้อย่างสะดวก 
เกษตร มีการ และเพิ่มผลิตทางการเกษตร

น าเทคโนโลยีมาใช้ มีการน าเทคโนโลยมีาใช้

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานทีส่ าหรับ กองช่าง
เอนกประสงค์ ใช้เป็นทีอ่อกก าลังกายได้ บ้านสมุด ม.7 ขอสนบัสนนุ ออกก าลังกาย และมี

สุขภาพแข็งแรง

76

ที่

ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

แนวทางการพัฒนา  2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  1.3   ขยายไฟฟ้า  ซ่อมแซม  ตดิตั ง  ไฟฟ้าสาธารณะ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ าด่ืม เพือ่ก่อสร้างโรงเรือนผลิด 1.ก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 1,200,000 1 แห่ง ประชาชนมีอาชีพเสริม ช่าง/
บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 น้ าด่ืม สร้างรายได้ให้กับ 4x8x4 ม. พร้อมอุปกรณ์ เพิม่รายได้ ขอรับอุดหนนุ

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลสมุด 2.ขุดเจาะบ่อบาดาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.1  สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชพีให้แก่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่
ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่
ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะ
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
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จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

     การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
      1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
      2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผน ที่มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น 
      3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 


