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องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   

อ าเภอเขวาสินรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 



 

ค ำน ำ 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนภายในต าบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ท่ีแก้ไข เพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ ประเด็นท่ีเกี่ ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามา ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ ขอมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมท่ีจะน าไป สู่การ
ปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลส่งผลใหเ้กิดการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลปราสาททองให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 

 
รายการ 
 
บทน า    ๑ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๔ 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                             1๕ 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัติ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)  ๖๓ 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (แบบ ผ.01/1)  ๗๐ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)                 7๑ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (ผ.02/1)           105 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพที่ใช้ส าหรับ  
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02/2)                                                                1๑๗ 

- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)                 1๓๒ 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล                1๓๓ 
 - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    1๓๓   
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ   1๓๓ 

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 1๓๕ 
- ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 1๓๖ 

ภาคผนวก 
 -แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ๑๓๘ 
 

.................................................... 
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                                               บทน า 
               ----------------------   

 

๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ 
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (๑)  เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(๒)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 

  (๓)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพื่อวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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๓. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 

1. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

อบจ. 
ภายในเดือนเมษายน 2564 

2. จัดประชุมประชาคมท้องถ่ินร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด   เพื่อ จัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดทราบ  
 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
      (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
       (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
      (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
       (4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

 
อบต.  

ภายในเดือนตุลาคม 2564 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4. จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ส าหรับประสานโครงการพัฒนา อบจ. 
เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ   

อบต. 
ภายในเดือนตุลาคม 

5. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากข้ันตอนท่ี 4 เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอ
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัด 
 

คณะกรรมการประสานแผนฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 

6. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากข้ันตอนท่ี 5 และน าเสนอบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง 
 

คณะกรรมการประสานแผนฯ  
ระดับจังหวัด 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
7. จัดส่งบัญชีโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ  (กบจ.) 
 

อบจ. 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 

 
๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
 

....................................................................................... 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลปราสาททอง 
ท าเลที่ต้ังต าบล ต าบลปราสาททอง อยู่ห่างจาก อ าเภอเขวาสินรินทร์ ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็น 

๑ใน ๕ ต าบลในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง  เช่ือมระหว่างต าบลมี

อาณาเขตพื้นท่ีอยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง คือ  

  ทิศเหนือ จรด ต าบลตากูก   อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

  ทิศตะวันออก จรด ต าบลช่างปี่   อ าเภอศีขรภูมิ 

  ทิศใต้      จรด ต าบลเมอืงที                    อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

  ทิศตะวันตก จรด ต าบลเมืองที                   อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

    จรด  ต าบลเขวาสินรินทร์            อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

    จรด   ต าบลบ้านแร่                    อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

 - เนื้อที่  ประมาณ   ๑๗,๖๐๗.๕๐ไร่       จ านวน   ๒๘.๑๗ ตารางกิโลเมตร 
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     ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 - ภูมิประเทศ  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม แต่มีพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีดอนสลับท่ีลุ่มดอนลาด  
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 อยู่ในแถบมรสุมเขตร้อนช้ืน  ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ าฝนจะขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของลมมรสุมเป็นส าคัญ 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
        -ลักษณะดินของอ าเภอเขวาสินรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย มีบางพื้นท่ีจะเป็นดินเหนียว 
ปนทราย จึงอุ้มน้ าได้น้อย 
 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
 -แหล่งน้ าส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ หนอง,สระ,ห้วย  
 ๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 -ป่าชุมชน (ป่าหนองเยีย) หมู่ท่ี ๔  เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

  ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน  

ปกครองโดยก านันต าบลปราสาททอง  

๒.๒  การเลือกตั้ง การแบ่งเขตการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น  ๑๓ เขต  
   2.3  ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน  
๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 คน   

2.4 ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มาจากเลือกตั้ง 
13 หมู่บ้าน  ประกอบด้วยประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.  รวม 13 ท่าน และ
เลขานุการสภาอบต. มาจากสภาอบต.คัดเลือก จ านวน 1 คน  

          2.5  โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น
จ านวน 4 ส่วนราชการ  ๑ หน่วยงาน  ดังนี้   1) ส านักปลัดอบต.  ๒) กองคลัง   ๓) กองช่าง   4) กองการศึกษา 
ศาสนา ๕) หน่วยตรวจสอบภายใน แผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564 –25๖๖)  มีจ านวนข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน  16 อัตรา    พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  12 อัตรา     พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 3 อัตรา 
และครู จ านวน 2 อัตรา   
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3. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลจ านวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี  
  ข้อมูลประชากร ต าบลปราสาททอง ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังนี้ 
      

 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ปี 61 ปี 6๔ ปี 61 ปี 6๔ ปี 61 ปี 6๔ ปี 61 ปี 6๔ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

บ้านฉันเพล 
บ้านฉันเพล 
บ้านพะเนา 
บ้านระงอล 
บ้านหนองไทร 
บ้านสามโค 
บ้านตาปุด 
บ้านแสรออ 
บ้านใหม่ 
บ้านระไซร ์
บ้านตาสอน 
บ้านโพธิ์น้อย 
บ้านหนองโพธิ ์

280 
185 
215 
106 

94 
142 
147 
225 

59 
146 

54 
65 
41 

 

298 
199 
231 
109 
101 
151 
152 
239 

64 
152 

57 
69 
46 

506 
352 
433 
223 
150 
243 
251 
363 
118 
307 
106 
126 

66 

515 
366 
427 
213 
148 
๒44 
259 
359 
122 
๓01 
๑๐6 
๑29 

70 

546 
387 
401 
208 
173 
258 
220 
373 
149 
327 
121 
129 

83 
 

561 
388 
393 
๒09 
๑64 
๒56 
210 
๓61 
๑46 
๓22 
๑15 
๑32 

๘5 

1052 
739 
834 
431 
323 
501 
471 
736 
267 
634 
227 
255 
149 

 

1076 
754 
820 
422 
312 
500 
469 
720 
268 
623 
221 
261 
155 

รวม 1,759 1,868 3,244 3,242 3,375 3,380 6,619 6,601 
ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ 

ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ พบว่ามีประชาชนรวมมีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.27 
 ๓.๒ ช่วงอายุ และจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า  ๑ – ๑๗ ปี 711 634 1,345 

18  - 59  ปี 1,935 1,997 3,970 
60   ปีข้ึนไป 575 711 1,286 

รวม 3,259 3,342 6,601 
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 4. สภาพทางสังคม  

 ๔.๑  การศึกษา  มีสถานศึกษาในพื้นท่ีดังนี้ 
      ๑ .โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสรออ  
   ๒. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
       2.1 โรงเรียนบ้านฉันเพล   
       2.๒ โรงเรียนบ้านพะเนา 
      2.๓ โรงเรียนบ้านบุญโลก 
       2.๔ โรงเรียนบ้านสามโค 
    2.๕ โรงเรียนบ้านแสรออ 
  ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
       3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด หมู่ท่ี 7 
       3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1   
 ๔.๒  สาธารณสุข มีสถานพยาบาล จ านวน  2 แห่ง ดังนี้ 
  ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททอง  
  ๒.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
 ๔.๓  อาชญากรรม  มีจ านวนคดีอาชญากรรม (แหล่งข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรตากูก) 
 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จ านวน 62 คดี  แยกเป็น 
  -คดีการพนัน จ านวน 47 คดี  - คดีเมาแล้วขับ จ านวน 3 คดี, 
  -คดีเกี่ยวกับส่ิงเสพติด จ านวน 10 คดี  -คดีพรากผู้เยาว์ จ านวน 1 คดี 
 ๔.๔  ยาเสพติด  มีคดีเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  (ใช้แหล่งข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรตากูก) 
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จ านวน 10 คดี  แยกเป็น 
  -มีและเสพสารเสพติดประเภทท่ี 1 จ านวน 6 คดี  
  -มีและจ าหน่าย จ านวน 1 คดี 
  -มีและเสพสารเสพติดประเภท่ี 5  จ านวน 3 คดี 
  -มีและจ าหน่าย จ าหน่ายจ านวน 1 คดี  
 หมายเหตุ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2564 เท่ียวกับ ปี 2563 พบว่ามีแนวโน้มคดี
ประทุษร้ายต่อร่างกาย และทรัพย์สินอาจเพิ่มจ านวนมากขึ้น  
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ได้แก่ 
  -   จ านวนผู้สูงอายุ    จ านวน  1,226    คน 
  -   จ านวนผู้พิการ     จ านวน  333     คน  
  -   จ านวนครัวเรือนผู้ยากไร้ /ผู้ด้อยโอกาส   จ านวน    50    ครัวเรือน 
     4.6  ศาสนสถาน มี ๖ แห่ง ได้แก่ 
   1) วัดฉันเพล        ต้ังอยู่  หมู่ท่ี ๑  
   2) วัดพะเนารัตน์        ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 3 
   3) วัดสามโค         ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 6 
   4) วัดปราสาททอง      ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 8 
   5) ส านักสงฆ์หนองโพธิ์น้อย     ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 13 
   ๖)  ส านักสงฆ์ทนงรัตนาราม    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 4 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก)  
  ประเภทถนนลาดยาง  ดังนี้ 
  ๑) ถนนทางหลวงชนบท สายนาตัง – ศรีขรภุมิ (ทช.สร. 3036 ) ระยะทาง 7.600 กิโลเมตร 
  ๒) ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านฉันเพล – เมืองที (ทช.สร 3020) ระยะทาง 4.500 
กิโลเมตร  
  3) ถนนลาดยาง สายบ้านฉันเพล – บ้านกาเกาะ  ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร  
  4) ถนนลาดยาง สายบ้านแสรออ – หนองโพธิ์  ระยะทาง 0.725 กิโลเมตร  
  5) ถนนลาดยางสายบ้านตาปุด – ตากูก ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร  
  ประเภทถนนทางหลวงท้องถิ่น  ดังนี้ 

1) ถนนสายบ้านสามโค – บ้านสระกลาง (สร.ถ 115-01)  หมู่ท่ี 6 ระยะทาง 3.350 
กิโลเมตร  

2) ถนนสายบ้านใหม่ – บ้านระงอล (สร.ถ.115-02) หมู่ท่ี 9    ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร 
3) ถนนสายบ้านตาปุด – บ้านสามโค (สร.ถ 115-03)  หมู่ท่ี 7 ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร 
4) ถนนสายบ้านพะเนา – บ้านอาโพน (สร.ถ 115 -04) หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 
5) ถนนสายบ้านพะเนา – บ้านระงอล (สร.ถ 115-05) หมู่ท่ี 3   ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 
ประเภทถนนภายในหมู่บ้าน  ดังนี้ 
1) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1  

  -ถนนคอนกรีต จ านวน 18 สายทาง ระยะทาง 4.473 กิโลเมตร 
     - ถนนหินคลุก  จ านวน   3 สายทาง ระยะทาง 2.379 กิโลเมตร 

  ๒) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 2 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8 สายทาง ระยะทาง 2.423 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 5.050 กิโลเมตร 
  3) บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3  
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 สายทาง ระยะทาง 3.076 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 15 สายทาง ระยะทาง 6.375 กิโลเมตร 
    - ถนนดิน 3 สายทาง ระยะทาง 1.522 กิโลเมตร 
  4) บ้านระงอล หมู่ท่ี 4 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8 สายทาง ระยะทาง 2.266 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 3 สายทาง ระยะทาง 2.270 กิโลเมตร 
    - ถนนดิน  จ านวน 3 สายทาง ระยะทาง 2.31 กิโลเมตร 
  5) บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 
    - ถนนคอนกรีต จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 2.080 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 2 สายทาง ระยะทาง 1.918 กิโลเมตร  
    - ถนนดิน 2 สายทาง ระยะทาง 1.918 กิโลเมตร 
  6) บ้านสามโค หมู่ท่ี 6  
    - ถนนคอนกรีต  จ านวน 9 สายทาง ระยะทาง 2.573 กิโลเมตร  
    - ถนนหินคลุก   จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 4.463 กิโลเมตร 
    - ถนนดิน  จ านวน 1 สายทาง ระยะทาง 8.40 กิโลเมตร 
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  7) บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สายทาง ระยะทาง 1.452 กิโลเมตร  
    - ถนนหินคลุก  จ านวน 12 สายทาง ระยะทาง 6.409  กิโลเมตร  
  8) บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8 
    - ถนนลาดยาง จ านวน 1 สายทาง ระยะทาง 0.725  กิโลเมตร 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 สายทาง ระยะทาง 4.586 กิโลเมตร  
    - ถนนหินคลุก จ านวน 3 สายทาง ระยะทาง 1.365  กิโลเมตร 
  9) บ้านใหม่  หมู่ท่ี 9 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 1.968 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 7.252 กิโลเมตร 
  10) บ้านระไซร์  หมู่ท่ี 10 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8 สายทาง ระยะทาง 1.939 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก จ านวน 5 สายทาง ระยะทาง 2.593 กิโลเมตร 
  11) บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 7 สายทาง ระยะทาง 1.439 กิโลเมตร 
    - ถนนหินคลุก  จ านวน 5 สายทาง ระยะทาง 2.019 กิโลเมตร 
  12) บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 12 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6 สายทาง ระยะทาง 1.869 กิโลเมตร 
  13) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ท่ี 13 
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สายทาง ระยะทาง 1.715 กิโลเมตร  
    - ถนนหินคลุก 3 สายทาง ระยะทาง 1.364 กิโลเมตร  
    - ถนนดิน 1 สายทาง ระยะทาง 0.726 กิโลเมตร  
  ข้อมูลสรุปรวม  ณ 30 กันยายน 2563   
   - ถนนลาดยาง จ านวน 1 สายทาง ระยะทางรวม 0.725  กิโลเมตร 
   - ถนนคอนกรีตเสริมหล็ก จ านวน 118  สายทาง ระยะทางรวม 31.859 กิโลเมตร 
   - ถนนหินคลุก จ านวน 66 สายทาง ระยะทางรวม 43.455 กิโลเมตร 
   - ถนนดิน จ านวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 7.306 กิโลเมตร  
  ประเภทสะพานคอนกรีต  จ านวน 3  แห่ง  ดังนี้  

1) สะพานบ้านแสรออ (สายนาตัง – ศีขรภูมิ) กว้าง 8 เมตร   (หมู่ท่ี 8) 
2) สะพานบ้านฉันเพล (สายนาตัง – ศีขรภูมิ) กว้าง 8 เมตร   (หมู่ท่ี 1) 
3) สะพานบ้านพะเนา  (สายฉันเพล – เมืองที)  กว้าง 8 เมตร (หมู่ท่ี 3) 

     ๕.๒ การไฟฟ้า  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  พ.ศ.256๓) 
       ๑) จ านวนไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในต าบล รวมจ านวน  4๖4  จุด แยกเป็น 
     - หมู่ท่ี 1   จ านวน  67  จุด  
     - หมู่ท่ี 2   จ านวน  33  จุด 
     - หมู่ท่ี 3   จ านวน  76  จุด 
     - หมู่ท่ี 4   จ านวน  29  จุด 
     - หมู่ท่ี 5   จ านวน  27  จุด 
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     - หมู่ท่ี 6   จ านวน  32  จุด 
     - หมู่ท่ี 7   จ านวน  35  จุด 
     - หมู่ท่ี 8  จ านวน  41  จุด 
     - หมู่ท่ี 9   จ านวน  25 จุด  
     - หมู่ท่ี 10  จ านวน  34 จุด 
     - หมู่ท่ี 11   จ านวน  21 จุด 
     - หมู่ท่ี 12   จ านวน  20 จุด  
     - หมู่ท่ี 13   จ านวน  24  จุด  
       ๒) จ านวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้   จ านวน 1,843 ครัวเรือน 
     ๕.๓ การประปา 
    ๑) ประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ขนาด 30 ลบ.ม.)    จ านวน    7  แห่ง ได้แก่ 
     1.1 แหล่งน้ าดิบหนองจบก  บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1  จ านวน 1 แห่ง 
     1.2 แหล่งน้ าดิบหนองใหญ่  บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3  จ านวน 1 แห่ง 
     1.3 แหล่งน้ าดิบหนองไทร   บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 จ านวน 1 แห่ง 
     1.4 แหล่งน้ าดิบสระกลางใหญ่ บ้านสามโค หมู่ท่ี 6 จ านวน 1 แห่ง 
     1.5 แหล่งน้ าดิบหนองโสน บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7  จ านวน 1 แห่ง 
     1.6 แหล่งน้ าดิบหนองกระสาม,หนองอันลง บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 แห่ง 
     1.7 แหล่งน้ าดิบหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ท่ี 13 จ านวน 1 แห่ง  
           -ขยายเขตถึง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 12 
    2) ประปาผิวดินขนาดกลาง (ขนาด 15 ลบ.ม.)  จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
     2.1 แหล่งน้ าดิบหนองตามล  บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 2 
     2.2 แหล่งน้ าดิบหนองระหาร บ้านระงอล หมู่ท่ี 4 
     2.3 แหล่งน้ าดิบหนองตาสอน บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11 
    3)  ประปาบาดาล (ขนาด 12 ลบ.ม.) จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
     3.1 บริเวณศาลาประชาคม บ้านสามโค หมู่ท่ี 6   
     3.2 บริเวณศูนย์พัฒนาต าบล บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7 
     3.3 บริเวณสระน้ าสะอาดใต้ บ้านใหม่ หมู่ท่ี 9 
     3.4 บริเวณศาลาประชาคม บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10     
     ๕.๔  โทรศัพท์   
    มีท่ีต้ังเครือข่ายจ านวน  ๓ แห่ง ดังนี้ 
    -ระบบเครือข่าย DTAC  ( บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด) ต้ังหมู่ท่ี ๗ 
    -ระบบเครือข่าย AIS  (บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด) ต้ังหมู่ท่ี ๑ 
    -ระบบเครือข่าย Truemove ( บริษัท บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ) ต้ังหมู่ท่ี ๘ ,ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ 
     ๕.๕  ไปรษณีย์/การส่ือสาร/การขนส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
           -ท่ีท าการไปรษณีย์ต าบล จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ   
     ๖.๑  การเกษตร 
      6.1.1 พื้นท่ีท านา  จ านวน  16,315 ไร่  จ านวน 1,039 ครัวเรือน 
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    ๖.1.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ า     
ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า  หมู่ที่ เน้ือที่(ไร่) ปริมาตรน้ าความจุ

คาดการณ์ (ลบ.ม.) 
หมายเหตุ 

 แหล่งน้ าขนาดเล็ก      
    1 หนองจบก  1 - 122,000 ใชเพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๒ ห้วยกรวด ๑ - 80,705  
    ๓ หนองตามล 2 16-2-47 54,624 ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๔ หนองละหุ่ง 2 7-3-95        37,060 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๕ หนองละหุ่ง ๒ - -  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๖ หนองพะเนา 3 14-2-36        46,578 ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๗ หนองแจงแมง 3 5-2-02 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    8 ห้วยแจงแมง 3 - -  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    9 หนองบุญโลก 4 1-0-42 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    10 คลองบุญโลก 4 - - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    11 หนองจระเนียง 4 1-1-63 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑๒ หนองตะโก 4 2-3-11 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑๓ หนองตายัวะ 4 2-0-38 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑๔ ห้วยตาโต๊ด ๔ - - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑๕ หนองระหาร 4 ๕- ๖ ไร่ 28,236 ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๑๖ หนองไทร ๕ 19-0-47          - ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๑๗ หนองกันล็วง ๕ 2-1-33           - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑8 หนองถนน (บ้านสามโค) ๖ 10-0-91          - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๑9 หนองสามโค ๖ 1-3-68           - ใช้ผลิตน้ าประปา 
    ๒0 สระน้ าสามโคใต้ ๖ -            - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒1 สระกลางเล็ก ๖ -     2,639 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒2 สระกลางใหญ่ (ประปา) ๖ -          - ใช้ผลิตน้ าประปา 
    ๒3 หนองตาเปาะ 7 2-3-62          - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒4 หนองโสน  (ประปา) 7 -          - ใช้ผลิตน้ าประปา 
    ๒5 คลองจบก (คลองโสน) ๗ -          - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒6 สระน้ าสาธารณประโยชน์ ๗ -          -  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒7 คลองป่า ๗ -          -  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๒8 สระหลวง ๘ 1-0-76   3,230  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    29 หนองกระสาม (ประปา) 8 6-3-36     - ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา 
    ๓0 หนองกันลง 8 13-2-24     56,600  ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๓1 ห้วยระหาร ๘ -     - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๓2 สระน้ าสะอาดใต้ 9 0-2-30 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    33 สระน้ าสะอาดเหนือ 9 0-2-30 - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    34 ห้วยระหาร ๙ - - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    35 หนองเกาะ 9 - - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    36 หนองเกาะ 10 2-1-03 6,643 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    37 หนองโพธ์ิ 10 1-0-59         5,845 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๓๘ หนองตาเกด 10 1-3-70         3,895 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๓๙ สระน้ าตาสอน ๑๑ 1-3-70            - ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๔๐ หนองตาสอน (ประปา) 11 15-2-26 70,619 ใช้ผลิตน้ าประปา 
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    ๔๑ หนองตาเม็ง 12 4-1-43        11,259 ใช้ผลิตน้ าประปา 
    ๔๒ หนองตาเตีย 12 3-1-30        13,644 ใช้เพ่ือการเกษตร 
    ๔3 หนองตราด 13 4-1-71 - ใช้การเกษตร 
    ๔4 หนองโพธ์ิ  (ประปา) ๑๓ 16-1-41 - ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน 
    ๔5 สระน้ า (อยู่ในหนองโพธ์ิ) 13 4-3-20 - ใช้เพ่ือการเกษตร 

       
     ๖.๒  การปศุสัตว์ 
   - กลุ่มเล้ียงโค  จ านวน 11 กลุ่ม  

     - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ หมู่ท่ี  11 
      - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงสุกรแม่พันธ์บ้านระงอล หมู่ที่ ๔ 
      - วิสาหกิจกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5  
๖.๓  การบริการ 

     - 
     ๖.๔  การท่องเท่ียวพื้นท่ีต าบลปราสาททอง เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ วิถี
ชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   - หมู่บ้านท่องเท่ียวชุมชนนวัตวิถีบ้านสามโค หมู่ท่ี 6  
                        - หมู่บ้านท่องเท่ียวการเล้ียงไหมและทอผ้าไหม บ้านหนองโพธิ์ หมู่ท่ี 13 
   - ท่องเท่ียวแหล่งโบราณสถาน องค์ปราสาททอง ต้ังอยู่ในวัดปราสาททอง บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8  
  -  หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3 /บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 
 ๖.๕  อุตสาหกรรม 
                        -โรงงานผลิตน้ าด่ืมและน้ าแข็ง จ านวน ๑ แห่ง   
 ๖.๖  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสรออ หมู่ท่ี ๘ 
    -กลุ่มเล้ียงไหม บ้านหนองโพธิ์  หมู่ท่ี ๑๓ 
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านระงอล หมู่ท่ี ๔ 
    -กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านฉันเพล  หมู่ท่ี ๒ 
    -กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1 
    -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8 
    -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านหนองไทร หมู่ท่ี ๕ 
    -วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านสามโค หมู่ท่ี ๖ 
   ๖.๗ แรงงาน  (การประกอบอาชีพ) 
 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม – ท านา เป็นหลัก และรับจ้างท่ัวไปหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  และประชากรวัยแรงงานจะออกไปใช้แรงงานต่างถิ่น  
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     ๗.1 การนับถือศาสนา 
        - ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 
  ๗.2 ประเพณีและงานประจ าปี(ท้องถิ่น) 
        ๗.2.1  ประเพณีแซนโฎนตา 
     ๗.2.2  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
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     ๗.2.3  ประเพณีเรือมตรดในเทศกาลสงกรานต์ 
     ๗.2.4  ประเพณีวันสงกรานต์ 
     ๗.2.5  งานประจ าปี(บวงสรวง)ปราสาททอง 
     ๗.2.6  งานประเพณีนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือนกันตรึม 
     ๗.2.7  ประเพณีเรือมมะโม๊ด 
        ๗.2.8  ประเพณีการละเล่นดนตรีพื้นบ้านและการร้องกันตรึมเรือมอันเร   การเล่นสะบ้า  ร า
วงชาวบ้านย้อนยุค 
   ๗.๒.๙ ประเพณีจัดงานลอยกระทง 
  ๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ๗.3.1  การปลูกข้าวหอมมะลิ 
     ๗.3.2  การใช้ภาษาไทยเขมร ภาษส่วย 
     ๗.3.3  การทอผ้าไหมลายโบราณ เช่น ทอผ้าโฮลต าปั๊วะ ดอกพิกุล อันลูนเซียม  ลายประจ า
ต าบลปราสาททอง และอื่นๆ 
     ๗.๓.๔  พิธีกรรมทางศาสนาและพราห์ม เช่น การขึ้นบ้านใหม่/การแต่งงาน/งานบวช/งานศพ/
งานมงคลต่างๆ โกนจุก 
     ๗.๓.๕  หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การท าสุ่ม,ไซ   แห  ไม้กวาด กระเชอ  ฯลฯ 
     ๗.๓.๖  หมอพื้นบ้าน ยาสมุนไพรต่างๆ หมอโบล  หมอเป่ารักษา หมอนวดแผนโบราณ  
หมอกระดูก หมดทรง สะเดาะเคราะห์ หมอผี ฯลฯ 
     ๗.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
      ๗.4.1  ผ้าไหมลายประยุกต์ /ลายพื้นบ้าน/ลายโบราณ      
      ๗.4.2  ข้าวหอมมะลิ 
      ๗.๔.๓  ตระกร้าจักสานจากไม้ไผ่ 
      ๗.4.๕  ขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมมุ /ขนมกันเตรือม/อังซอม/ขนมตาราง/ซอมกะบอง/ขนม
ฝักบัวขนมส้ม /ขนมเนียล 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      - ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยียแปลงท่ี 4  ต้ังอยู่บ้านระงอล หมู่ท่ี 4 
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- คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ปัจจุบันพื้นท่ีป่าบางส่วนถูกท าลายจากการสร้างบ้านเรือน จึงต้องมีการปลูกป่าทดแทน,
แหล่งน้ าเพื่อการบริโภคไม่มี เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในดินจากท าการเกษตรโดยการใช้สารเคมีในดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายมากขึ้น จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการการปลูก
ต้นไม้ ,การพัฒนาแหล่งน้ าเช่นการก าจัดวัชพืชต่างๆ การลดการใช้สารเคมีย์ในดิน  
 ๙. แหล่งโบราณสถาน 

 
   
  ช่ือโบราณสถาน ปราสาททอง ต้ังอยู่บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8 ต าบลปราสาทททอง อ าเภอ 
เขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   ประวัติ –ยังไม่มีหลักฐานปรากฏท่ีแน่ชัด มีเพียงเรื่องเล่าขานของชาวบ้านใน
พื้นท่ี 
    ลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาททองมีลักษณะเป็นพระธาตุทรงปราสาทองค์เดียวหรืออาคาร
ซ้อนช้ันทรงปราสาทยอดก่อด้วยอิฐฉาบปูน ต้ังอยู่บนฐานซึ่งก่อเป็นเขื่อนอิฐถมดิน มี ลักษณะผังพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส เพิ่มมุม ลักษณะทึบตัน มีลักษณะสถาปัตยกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 
  ๑.ส่วนฐาน สันสันนิษฐานว่าประกอบส่วนฐานเขียงและชุดฐานบัวคว่ าหงาย ซึ่งปัจจุบันถูกทับถม
ไม่ทราบขนาดและลักษณะ 
     ๒.ส่วนกลางหรือเรือนธาตุ ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานรูปเคารพในทางศาสนามีลักษณะผังพื้นเป็น
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส เพื่อมุมด้วยการประดับผนังเรือนธาตุด้วยซุ้มประตูหลอก ๓ ด้าน ด้านห้าเจาะซุ้มประตูทางเข้าส าหรับ
ประดิษฐานพุทธรูป  ท่ีกรอบประตูตกแต่งด้วยลายกนกปูนปั้น 
     ๓ ส่วนยอด ประกอบด้วยเรือนธาตุจ าลองซ้อนช้ัน ๑ ช้ัน มีลักษณะผังพื้นเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม
ด้วยการประดับผนังเรือนธาตุด้วยซุ้มประตูท้ังส่ีด้าน ถัดขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งหักพังทลายไม่ปรากฏส่วนยอด 
  ๔. อายุสมัย   เป็นปรางค์แบบขอมท่ีสร้างขึ้นในยุคสมัยหลังโดยกลุ่มชนชาวเขมรท่ีอพยพเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ ราวปลายสมัยอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๕๒ ตอน ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๕  ส่ิงส าคัญในโบราณสถานคือ ปราสาทอิฐ ๑ องค์   
 

ค าขวัญประจ าต าบล “ปราสาททองค่าล้ า วัฒนธรรมสืบสาน ผ้าไหมงามตระการ แว่วหวานเพลงกันตรึม” 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สามารถสรุปสาระส าคัญได้  
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติมั่นคง”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม โดยการประ เมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) การเกษตรสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวโครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  ครอบคลุมท้ังด้าน กาย ใน สติปัญญา และสังคม 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม 
การลดความเหล่ือมล้ า  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาพื้นท่ีเมือง  ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี  
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
ภาครัฐมีความทันสมัย 
บุคลากรภาครัฐมีความทันสมัย 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
ในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่ วยงานภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ 
ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายท่ีจะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560- 2564) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อก ากับให้การ 
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี  
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัย
เรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน  และนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
(๔) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมกิจกรรมทาง
สุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  
(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ 
ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ  
(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวท่ี
เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
การพัฒนา ในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความ
แตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของ
กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่พื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ 
เหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ 
ผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน 
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น 
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เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถ 
ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค 
การเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ  
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการ รวมท้ังการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีปุาไม้ ทรัพยากรดิน
เส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย 
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาใน 
ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ัง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้
มิได้กระท าความผิด 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด 
าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ท าให้มขี้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและ
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ทางน้ าเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่
กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๙) ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ 
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ 
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา 
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว 
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ 
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่มในสังคมพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการ
เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและ
เปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตร
ประเทศ และเป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดย 
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และปร ะเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายใน
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และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติ ท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ัง เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายทุธศาสตร์กลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน ธันวาคม 2562 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
  วัตถุประสงค ์
   ๑. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารง
ชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   ๒. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพา
ตนเองพึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ 
   ๓. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
   ๔. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ๕. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค         
ลุ่มแม่น้ าโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  เป้าหมาย 
   ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น 
   ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
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  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเปูาหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-

2565 
อั ต ร า ก า ร
เ จ ริญ เติ บ โ ต
ทางเศรษฐกิจ
ของภาค 

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

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวไม่ต่ า
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อยละ 3 .5 
ต่อปี 

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

0 . 4 4 6  ( ปี 
2560) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         
ปี 2559 

ค่าเปูาหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-

2565 
พื้นท่ี

ชลประทาน 
6.91 ล้านไร ่ เพิ่มขึน้ 

120,000 ไร ่
เพิ่มขึน้ 

120,000 ไร ่
เพิ่มขึน้ 

120,000 ไร ่
เพิ่มขึน้ 

120,000 ไร ่
เพิ่มขึน้ 

480,000 ไร ่
 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าโดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณ  
การกักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม        
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ีเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 
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-50- 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         
ปี 2559 

ค่าเปูาหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-

2565 
สัดส่วนคนจน ร้อยละ 13.0 ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 12.2 
ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 11.5 
 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.8 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.0 

ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 10.0 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีท่ีดินท า
กินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือ    และอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล             
และหนองบัวล าภูโมเดล 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ในบั้น
ปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบส่ือสารทาง
อินเตอร์เน็ตเช่ือมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษา  ท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา ส่ือ 
และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด า เนินชีวิตท่ียึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นท่ี
เส่ียง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ๑๖ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการ
บริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริ เวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล     สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
ผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี       พร้อมท้ังพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่       
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุ้น        
การพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน      
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 



28 

 

28 

 

  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการ      ปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเปูาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-
2565 

อัตราการ
เจรญิเติบโต
เศรษฐกิจของ
ภาค 

892,676 
ล้านบาท

(มูลค่า CVM 
ปี 2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 
ต่อปี 

อัตราการ
ขยายตัวการ
ผลิตภาค
เกษตร 

145,538 
ล้านบาท
(มูลค่า CVM 
ปี 2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 1.5 
ต่อปี 

สัดส่วนพืน้ท่ี
ปุาไม้ต่อพื้นท่ี
ภาค 

15.65 ล้าน 
ไร่ สัดส่วนร้อย
ละ 14.5 ต่อ
พื้นท่ีภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพืน้ท่ีภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพืน้ท่ีภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพืน้ท่ีภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15.0 
ต่อพืน้ท่ีภาค 

สัดส่วน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 15.0 
ต่อพืน้ท่ีภาค 

 

  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ           
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็ นมืออาชีพ สนับสนุน        
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม  
  2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ังขยาย
พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์           
ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมท้ัง         
การจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม         
และเช่ือมโยงไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมท้ังจัดท า
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ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ   ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning)          
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง รวมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ีเป็นสารต้ังต้น     
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มี
ปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ          
และจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงใน
พื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม 
ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ   
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ีใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ชีวภาพท่ีมีมูลค่ าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนครเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิง              
ทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ 
อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมท้ังสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นท่ี 
พัฒนาผู้ประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็น
ธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-
Marketing เป็นต้น 
  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ      
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ 
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สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู และจังหวัดท่ีมีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า          
การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ัง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้
ความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ   
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ      
ท่ีมีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคม    
ท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด      
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
  8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา            
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีต้นน้ าและปุาธรรมชาติท่ีส าคัญ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีปุาอนุรักษ์     
และพื้นท่ีปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก  
เพื่อรักษาพื้นท่ีปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาท่ีกระจาย
ตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรม            
ในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และ
ทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง
เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเปูาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-
2565 

รายได้การ
ท่องเที่ยว 

73,893 
ล้านบาท 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 10.0 
ต่อปี 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริมชุมชนใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ี ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเท่ียว    ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อนอัต
ลักษณ์ของชุมชน        และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่า
นครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่า
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เรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล ส่งเสริม
การตลาดแบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติ ธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น 
  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่นหรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีมาสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เช่ือมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเท่ียวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจาก
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว   ให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวให้
ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ดูแล
ความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว  
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว       
กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว        
โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม       
ของสองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียว/พักผ่อนชมทัศนียภาพ     
และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือและการท่องเท่ียวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ    ท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน 
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ(play and learn) ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศน
ศึกษาของโรงเรียน      และนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุงส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา      
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจากการกีฬาและธุรกิจ       
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริม        
และเครื่องด่ืม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย  สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็น
ต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อ
ผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมท้ังส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว 
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  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเท่ียวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากขึ้น รวมท้ัง
ให้ความรู้นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัย        
ให้นักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่าย    
เพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเ ท่ียวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึกร้านอาหาร ท่ีพักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริม       การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ของ
ภาค 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเปูาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-
2565 

อัตราการ
เจรญิเติบโต
เศรษฐกิจของ
ภาค 

892,676 
ล้านบาท 

(มูลค่า CVM 
ปี 2559) 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 3.5  
ต่อปี 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง      
และพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ 
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-
หนองคาย    ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC     ด้านตะวันออก  
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ         
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ          
ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร)  และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน   การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพื้นท่ีศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ         เขตนวัตกรรม พื้นท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นท่ีเปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุง
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โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งราง
เบาเมืองขอนแก่น พร้อมท้ังส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น     
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน      
แบบผสมผสานท้ังการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นท่ีบริเวณ
เมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน       
และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีโดยรอบ 
  5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ        
ความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานและระบบรางท่ีได้
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าฐาน         

ปี 2559 
ค่าเปูาหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-
2565 

มูลค่าการค้า
ชายแดน 

273,510 
ล้านบาท   

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ขยายตัว  
เฉลี่ย 

ร้อยละ 20.0  
ต่อปี 

 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล       เร่งเช่ือมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
เดียว (National SingleWindow) เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณ
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่ีมีศักยภาพ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ท่ี ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
  3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย         
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 
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 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
      (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ 
           “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยะธรรมขอมและสังคมเป็น
สุข” 
  พันธกิจ (Mission) 
   1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน 
   3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
   4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
   6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
   7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
   8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
  ประเด็นการพัฒนา 
        1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
  วัตถุประสงค์ 
        เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
      1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม 
   4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
        5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
   7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
        8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
        9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
       10. ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์คุณภาพสูง 
        2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
        2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
เพิ่มข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
        1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
         2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 
         3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
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        4. สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 
         5. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
         6. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
        7. ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยช้าง 
         8. ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
        9. ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน 
         10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ ์และการตลาด 
         11. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
         12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 
         13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
         2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
        1. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
        2. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
        5. ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) 
  เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ 

“เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเท่ียววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
1. จ านวนพื้นท่ีการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
3. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
4. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปุาไม้จังหวัด 
 5. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน   
 6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
 7. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
   2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
   3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. จ านวนพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
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   2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
   3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
3) แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์มาด าเนินการ 
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
       3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต และเกษตรกร 
      4. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
       5. ส่งเสริมการแปรรูป  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
       6. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  7. พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ  และเช่ือมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 
   2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นต่อปี 
   2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียปีฐาน 
3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
         2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการ    
                จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล 
         3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
   2. เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
   2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียว 
3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวและการบริการแนววิถีใหม่ (New Normal) 
        2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวแนววิถีใหม่ (New Normal) 
        3. การพัฒนาและเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวและบริการ   
        4. การยกระดับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก   
   5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียว 
   6. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ การบริหารจัดการน้ า และรักษาส่ิงแวดล้อมให้สมดุล 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. จ านวนพื้นท่ีปุาไม้เพิ่มข้ึน 
   2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
   3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานท่ีใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 
   4. ปริมาณเก็บกักน้ าเพิ่มข้ึน 
3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
         2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
       3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
       4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า   
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. อัตราผู้ปุวยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง   
        2. รายได้เฉล่ียครัวเรือนยากจนเพิ่มข้ึน   
       3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพิ่มข้ึน   
        4. จ านวนคนทุกช่วงวัยและได้การพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน 
        5. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
        6. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
 
3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมสุขภาพ 
   2. การปูองกันและควบคุมโรค 
   3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 
   4. การส่งเสริมอาชีพ 
   5. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
   6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
   7. จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย และยกระดับพื้นท่ีต้นแบบ 
       ทางสังคม 
   8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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         2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติ   
         3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 
   1. จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
                เพื่อนบ้าน   
        2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
       3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
   4. จ านวนหมู่บ้านชายแดนท่ีมีความพร้อมในการเฝูาระวังภัยคุกคาม 
3) แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้านตามแนวชายแดน     
เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และห่างไกลยาเสพติด 
   3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

         
วิสัยทัศน์ 

  “เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
         1. จ านวนพื้นท่ีการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  
         2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้า   
         3. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว   
         4. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปุาไม้จังหวัด   
         5. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย   
         6. สัดส่วนของคนอายุยืนต้ังแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น   
         7. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
         8. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน  

  9. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
  วัตถุประสงค์ 
                  1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
                  2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
                  3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                  1. จ านวนพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
                  2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
                   3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 
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                  1. การเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
                   2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
                  3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า  การลงทุน  การบริการ  
  วัตถุประสงค ์
                   1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
                   2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าในจังหวัด 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                  1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อปี 
                   2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียปีฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
                   1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า - ส่งออก 
                  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การค้า  การลงทุน  และการบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
  วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
                2. เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                 1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
                2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียว 
  แนวทางการพัฒนา 
                 1. การพัฒนาตลาดท่องเท่ียวและการบริการ 
                 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
                 3. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีได้มาตรฐาน 
                4. การพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
                5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค ์
              1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ การบริหารจัดการน้ า  และรักษาส่ิงแวดล้อมให้สมดุล 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
              1. จ านวนพื้นท่ีปุาไม้เพิ่มข้ึน 
             2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย   
             3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานท่ีใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึน 
             4. ปริมาณเก็บกักน้ าเพิ่มข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
             1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน   
             2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
             3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
             4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                 1. สัดส่วนของคนอายุต้ังแต่ 80 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
                  2. อัตราผู้ปุวยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
                  3. รายได้เฉล่ียครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
                  4. จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพิ่มข้ึน 
                 5. ร้อยละของคนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ และไม่มีงานท าได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ 
                  6. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนท้ังหมดลดลง 
                  7. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
                 1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
                 2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
                 3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 
                 4. การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
                 5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
                 6. การส่งเสริมอาชีพ 
                 7. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
                 8. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
                 9. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
  วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                 2. เพื่อให้มีหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติ (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
                 3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                 1. จ านวนครั้งในการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                 2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
                 3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
                 4. จ านวนหมู่บ้านชายแดนท่ีมีความพร้อมในการเฝูาระวังภัยคุกคาม 
  แนวทางการพัฒนา 
               1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย   
      และห่างไกลยาเสพติด 
                3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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(๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  
 ๑) วิสัยทัศน์ vision 
       “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สืบสานประเพณีวิถีชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรยั่งยืน 
น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” 

พันธกิจ  

1)   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2)     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
3)     ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬาท่องเท่ียว ประเพณี วิถีชุมชน 
4)     ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
5)     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
6)     พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชุมชน  

 เป้าประสงค์รวม “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” 

๒)ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ให้องค์กรและชุมชน 
๓)เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 
  - เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชุมชน 
  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา การกีฬา การท่องเท่ียว  
  - เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณี วิถีชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สมดุล  
  - เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่ตลอดไป  
  - เพื่อลดจ านวนปริมาณจ านวนขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
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  - เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และสังคมร่มเย็น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ให้องค์กรและชุมชน 
  - เพื่อยกระดับความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรและประชาชน 
๔) ตัวชี้วัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 
  1.จ านวนพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  
  2.จ านวนพื้นท่ีผลิตข้าวคุณภาพดี เพิ่มข้ึน 
  3.จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
  1.จ านวนเส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ า ตามมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  2.จ านวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส่ิงอ านวยความสะดวก  เพิ่มข้ึน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชุมชน 
  1. จ านวนกิจกรรมโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนแลด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบเพิ่มข้ึน  
  2. จ านวนกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริมการออกก าลังและพัฒนาการกีฬาเพิ่มข้ึน 
  3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการท่องเท่ียว แหล่งโบราณสถานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน และภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพิ่มข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1. จ านวนพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น   
  2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีมีการจัดการขยะต้นทาง  
  3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานท่ีใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 
                 4. จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
  1. จ านวนคนอายุ 80 ปีขึ้นไป มีสุขภาพที่ดีเพิ่มข้ึน 
  2. ร้อยละของจ านวนผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกลดลง 
  3. รายได้เฉล่ียครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
  4. สัดส่วนจ านวนเด็กด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ลดลง 
  5. จ านวนครัวเรือนยากไร้เปูาหมาย ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ให้องค์กรและชุมชน 
  - จ านวนหมู่บ้าน /ชุมชน ท่ีปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
     - ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
  - ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 
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๕) ค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 

 
๒.๓ เปูาประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชี้วัด 

                           ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ. 

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
รวม 
5 ปี 

 
- เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้ า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 . จ า น ว น พ้ื น ที่
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์
เพ่ิมข้ึน  

100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 500 ไร่ 

2.จ านวนพ้ืนที่ผลิต
ข้ า ว คุ ณ ภ า พ ดี 
เพ่ิมข้ึน 

100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 500 ไร่ 

3.จ านวนช่อง
ทางการจ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

1  
ช่องทาง 

1  
ช่องทาง 

1 
ช่องทาง 

1  
ช่องทาง 

1  
ช่องทาง 

5  
ช่องทาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

พ.ศ.
2570 

รวม 5 ปี 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะ 
 

1.จ านวนเส้นทาง
คมนาคม และทาง
ระบายน้ า ตาม
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
   

15   
เส้นทาง 

 

   15
เส้นทาง 
 
   

15  
เส้นทาง 

15 
เส้นทาง 

15 
เส้นทาง 

75  
เส้นทาง 

2.จ านวนการ พัฒนา
ระบบสาธารณูป โภค 
และสาธารณูปการ สิ่ง
อ านวยความสะดวก  
เพ่ิมข้ึน 
 

5 
โครงการ  

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

25  
โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
วีถีชุมชน 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

๒.๕ ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
รวม 5 ปี 

- เพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้าน
การศึกษา การกีฬา การ
ท่องเท่ียว  
- เพ่ืออนุรักษ์

1. จ านวนกิจกรรม
โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนแลด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพทาง

10 
กิจกรรม/
โครงการ 

10
กิจกรรม
โครงการ 

10  
กิจกรรม
โครงการ 

10 
กิจกรรม
โครงการ 

10 
กิจกรรม
โครงการ 

50 
กิจกรรม
โครงการ 
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ศิลปวัฒนธรรม และสืบ
สานประเพณี วิถีชุมชนให้
คงอยู่กับชุมชนตลอดไป 

การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบเพ่ิมข้ึน    
2 .  จ าน วนกิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร
ส่งเสริมการออกก าลัง
แล ะ พั ฒนา กา รกี ฬ า
เพ่ิมข้ึน 

3 
กิจกรรม/
โครงการ 

3 
กิจกรรม/
โครงการ 

3 
กิจกรรม/
โครงการ 

3 
กิจกรรม/
โครงการ 

3 
กิจกรรม
โครงการ 

15 
กิจกรรม
โครงการ 

3. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
เก่ียวกับการท่องเท่ียว 
แหล่งโบราณสถานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชุมชน และ
ภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชน เพิ่มข้ึน  

400 
คน 

 400 
    คน 

   400 
    คน 

 400 
  คน 

400 
คน 

2,000 
คน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
รวม 
 5 ปี  

 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล  
- เพ่ืออนุรักษ์
พลังงานให้คงอยู่
ตลอดไป  
- เพ่ือลดจ านวน
ปริมาณจ านวนขยะ
ในครัวเรือนและ
ชุมชน 

1. จ านวนพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ิมข้ึน  
(ต้น)                    

150  
ต้น 

150
ต้น 

150
ต้น 

150  
ต้น 

150 
ต้น 

750 
ต้น 

2. ร้อยละของ
จ านวนครัวเรือนที่มี
การจัดการขยะต้น
ทางเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ  
12 

ร้อยละ
15 

ร้อยละ  
15 

3. จ านวนชุมชน/
หน่วยงานที่ใช้
พลังงานทางเลือก
เพ่ิมข้ึน 
 

3 
หมู่บ้าน 

3 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

3 
หมู่บ้าน 

๑3 
หมู่บ้าน 

4. จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 
 

2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 10 แห่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
รวม 5 ปี 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสุข และสังคม
ร่มเย็น 

1.จ านวนคนอายุ 80 
ปีข้ึนไป  
มีสุขภาพที่ดีเพ่ิมข้ึน     

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
12 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ  
15 

 2. ร้อยละจ านวน
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก
ลดลง 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ  
90 

 3. รายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
 7 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
15 

 4. สัดส่วนจ านวนเด็ก
ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ลดลง 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 5. จ านวนครัวเรือน
ยากไร้เปูาหมาย ได้รับ
การยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข้ั น
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ให้องค์กรและชุมชน 

 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ.

2566 
พ.ศ.

2567 
พ.ศ.

2568 
พ.ศ.

2569 
พ.ศ.

2570 
รวม 5 ปี  

- เพื่อยกระดับ
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
องค์กรและ
ประชาชน 

- จ านวนหมู่ บ้ า น /
ชุมชน ที่ปลอดยาเสพ
ติด (หมู่ บ้ านสี ขาว ) 
เพ่ิมข้ึน        

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

2 
หมู่บ้าน 

10  
หมู่บ้าน 

- ร้ อ ย ล ะ ค ดี
อาชญากรรมลดลง 
 

ร้อยละ 
2 
 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ        
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

- ร้อยละของจ านวน
ค รั ว เ รื อ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ส า
ธารณภัยลดลง 
 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

 
 
 
 
 



46 

 

46 

 

๖)กุลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 

1.1 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคล่ือนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
1.2  ส่งเริมและพัฒนสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของ

ตลาด 
      ๑.๓ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
      ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร โดยการพัฒนา
และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ  
และสามารถน ามาใช้เพื่อการเกษตรอย่างท่ัวถึง     
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
      2.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะและบ ารุงรักษาทาง  สะพาน ทางระบายน้ า 
แหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณุปการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชุมชน 
      3.1 จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการ
ด าเนินงานและมาตรฐานการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ า ท้ังเพิ่มโอกาสช่องทางการศึกษาเพื่อการพัฒนารางกาย
และสติปัญญา  
       3.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน เชิงวัฒนธรรม และแหล่งโบราณสถาน 
      3.3 ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
รักษาการออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแหล่ง
นันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
       4.2 ส่งเสริมการบริหารการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
       5.1 เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชน 
        5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
        5.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน 
       5.4 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
       5.6 ส่งเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุการปูองกันโรค
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชน และส่งเสริมให้ประชานได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ให้องค์กรและชุมชน 
      6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      6.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความร่วมมือของประชาชน 
       6.๓ การส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และห่างไกลยาเสพติด  
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๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒)  สืบสานประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน 
     ดังค าขวัญ “ปราสาททองค่าล้้า วัฒนธรรมสืบสาน ผ้าไหมงามตระการ แว่วหวาน

เพลงกันตรึม” 
๓)  การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ า น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ครัวเรือน 
๔)  องค์กรมีความโปร่งใส ยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมภิบาล 

 
         ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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 -67-
 แผนผังการเชือ่มโยงยทุธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1        
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                       
ด้านการสร้างความสามารถ         

ยุทธศาสตร์ที่ 3                     
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4                                          
การสร้างโอกาสและความเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5                                            
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต              

ยุทธศาสตร์ที่ 6                                            
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                  
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5                             
การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3                   
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2           
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4                           
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6                                   
การบริหารจัดการในภาครัฐการปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1                                             
การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร 

แผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

ประเด็นการพัฒนาที่ 2                                
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า                        
การลงทุน  การบริการ และเชื่อมโยง                 
เศรษฐกิจชายแดน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3                         
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว              
วิถีชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4                       
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5                                     
การยกระดับคุณภาพชีวิต                        
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด
สุรินทร์

ประเด็นการพัฒนาที่ 1                         
การพัฒนาและส่งเสริม                
เกษตรอินทรีย์อย่างครบ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2                                
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า                        
การลงทุน  การบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3                         
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4                                      
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5                                     
การยกระดับคุณภาพชีวิต            
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2                                         
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม

ยุทธศาสตร์ที่ 7              
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8               
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9               
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3                                       
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนา             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1             
บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ    
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ        
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4            
พัฒนาการท่องเที่ยว         
เชิงบูรณาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒                 
แก้ปัญหาความยากจน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย         
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5                                        
ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพื่อพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                        
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6                                    
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง   
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง     
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาที่ 6                                     
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงและความปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 6                                     
การเสริมสร้างความม่ันคง
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ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปราสาททอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพฒันาและ
ส่งเสริม
การเกษตรยัง่ยืน
อย่างครบวงจร 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน การ
บริการและส่ิง
อ  านวยความ
สะดวก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพฒันาดา้น
การศึกษา การ
กีฬา ท่องเที่ยว 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี วถิี
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม
อย่างยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การยกระดบั
คุณภาพชวติของ
ประชาชน การ
พฒันาทางสังคม 
และสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การเสริมสร้าง
ความมัน่คงและ
ปลอดภยัให้
องคก์รและ
ชุมชน 
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(3)การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีสร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีบทบาทอ านาจหน้าท่ี
อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 
และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด้วยภารกิจท่ีมีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ท้ังท่ี
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาท่ีก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบท้ัง
โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชน จากการประชุมคมท้องถิ่นระดับต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 27 
กันยายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 
ปัญหา ความต้องการ 

  
1.น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ/ฝนท้ิงช่วง/
ภัยแล้ง 

1)โครงการขุดลอก ขุดขยายแหล่งน้ า เพื่อ
การเกษตรทุกแห่ง 

2.ต้นทุนการผลิตการเกษตรมีราคาสูง ขึ้น 
เช่น ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธ์ ค่าอาหารสัตว์ 
ค่าแรงงาน แต่ ราคาผลตกต่ า  

1)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่
เกษตรกร เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
2)โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3) โครงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครัวเรือน 
4) การส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป 
และการเพิ่มช่องการการจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

3.โรคระบาดในสัตว์เล้ียง และพืช 1)โครงการช่วยเหลือ เวชภัณฑ์ แก่เกษตรกร 
การระงับและปูองกนัโรคระบาดในพื้นท่ี 

4)ปัญหาภัยทางธรรมชาติ ภัยแล้ง อุทกภัย  
วาตภัย 

1)การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหา ความต้องการ 

1)เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่าง
หมู่บ้าน  ยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง และ
เส้นทางไปพื้นท่ีการเกษตร ไม่ได้รับความ
สะดวกสบาย  ปัญหาน้ าท่วมขังทางระบายน้ า 
และภายในหมู่บ้าน 

1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  
สะพาน ทางเดิน ทางเท้า ทางระบายน้ า และ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ให้ท่ัวถึงทุก เพื่อให้มี
การสัญจรมีความสะดวกสบายและปลอดภัย
เพิ่มข้ึน  

๒)แสงสว่างไฟฟูาส่องทางไม่เพียงพอ 
/การขยายเขตไฟฟูายังไม่ครอบคลุมท่ัวถึง  

1)โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุก
เส้นทาง  
2.)โครงการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือน ไฟฟูา
เพื่อการเกษตร ให้เพียงพอ 
3) การบ ารุง รักษาและซ่อมแซมไฟฟูาให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ 

3)แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค ไม่
เพียงพอ  
 

1)โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับระบบประปา 
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
2) โครงการขุดลอกขุดขยายแหล่งน้ าผลิต
ประปาหมู่บ้านทุกแห่ง  
3) โครงการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนกรณี
ประสบภัยแล้ง  
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 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
 

ปัญหา ความต้องการ 
1) ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ในพื้นท่ีสังกัดสพฐ. ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน และโรงเรียนในไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการ รวมถึง
การขาดงบประมาณสนับสนุนทาง
การศึกษา 

1)สนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ีทุกแห่ง 
2)ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 

2) ปัญหาขาดการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้าน  

1)กิจกรรมโครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด 
ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญหาท้องถิ่น ท่ีดีงามให้
คงอยู่สืบไป 
2) จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

3) การพัฒนาการและส่งเสริมการกีฬาให้
เป็นเลิศ  สร้างความสามัคคีในชุมชน  

1) การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ประจ าป ี

2) การสนับสนุนนักกีฬาเพื่อเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

3) การจัดต้ังชมรมนักกีฬา ให้แก่
เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

4) สถานท่ีและเครื่องออกก าลังกาย ไม่
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาและเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  

      ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดส้อมอย่างยั่งยืน 
ปัญหา ความต้องการ 

1)ปัญหาการจัดการขยะครัวเรือนไม่เหมาะสม 1)รณรงค์ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การจัดการ
ขยะในชุมชน 

๒)ปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน  1)รณรงค์ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการน้ าเสียในชุมชน 

๓)ปัญหาแหล่งน้ าต้ืนเขิน -การก าจัดวัชพืชแหล่งน้ า 
๔) ปัญหาการใช้สารเคมีย์ในพืช สารตกค้างใน
ดิน 

-การรณรงค์ส่งเสริมลดการใช้สารเคมีย์เกิน
ความจ าเป็น 

5)การบุกรุกท่ีปุา ท่ีสาธารณะ -การปูองกันการบุกรุก ท่ีปุาและท่ีสาธารณะ  
โดยการก าหนดมาตรการและก าหนดแนวเขต
ท่ีดินท่ีสาธารณะประโยชน์ให้มีความชัดเจน 

6)ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงาน  

-ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน  และ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก 
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๕. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคม และสาธารณสุข 
ปัญหา ความต้องการ 

1. ปัญหาว่างงาน   1.การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น 
การทอผ้า การเล้ียงไหม ,ส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์ เป็นต้น  
2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯลฯ 
3. การพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นให้เกิด
ความช านาญตามความถนัด 
 

2. ปัญหาด้านสาธารณสุข   
การแพร่ระบาดโรคติดต่อ โรค
ไข้เลือดออก การแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา (โควิด 19) 
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 
ปัญหาผู้ปุวยติดเตียง 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความเส่ียงในการ
เกิดโรคเพิ่มเมากขึ้น จากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัย และความเครียด 
เช่นโรคเส้นเลือดในหัวใจตีบ โรคความ
ดันโลหิต โรคข้อเข่าเส่ือม 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคติดเตียง  

-โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม ปูองกัน ควบคุม 
ระงับ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ  
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 
ด้านสาธารณสุขส าหรับประชาชน  
-โครงการอาสาบริบาลเพื่อดูแลผู้ปุวยผู้สูงอายุ  

3. ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ 

1.การสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

4. ปัญหาเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีงาม /ครอบครัวขาดความอบอุ่น 

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ
เยาวชน  
 

5. ประชาชนในพื้นท่ีมีค่านิยมในการ สูบ
บุหรี่และด่ืมสุราต่อเนื่อง  

-การส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
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๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน 
 ปัญหา ความต้องการ 

1)อุบัติทางถนน เนื่องจากปริมาณรถในพื้นท่ีมี
จ านวนมากขึ้น 

-จัดโครงการความปลอดภัยทางถนนส าหรับ
ประชาชน 
-การติดต้ังสัญญาณจราจรบริเวณจุดเส่ียงทุก
จุด  

 ๒)ปัญหาการเสพ การค้าส่ิงเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม การลักขโมย การท าร้ายร่างกาย  
ปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์  
เด็กติดออนไลน์/  การจับกลุ่มของเยาวชนใน
พื้นสาธารณะในยามวิกาล 

-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
-โครงการเฝูาระวัง ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน 
-โครงการอบรมให้ความรู้เท่าทันภัยจาก
โซเซียล หรือออนไลน์  
-โครงการจัดกิจกรรมยามว่างส าหรับเยาวชน 
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3)ปัญหาภัยทางธรรมชาติ   เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง /วาตภัย /อัคคีภัย ฯลฯ 
 

-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การปูองกันภัย
ทางธรรมชาติ/การซ้อมแผนสาธารณภัยต่างๆ  
-โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 

 
      

  จากข้อมูลข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๖ –25๗๐ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ ข้ึน   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

  และได้น าผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ) ไว้ดังนี้ 
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การวิเคราะห์สภาพการภายใน 
ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง อนาคต 

การบริหาร -บุคลากรแผนงานการศึกษาไม่
เพียงพอ  
-งบประมาณพัฒนาจ ากัด -
ภารกิจเพ่ิมมากข้ึน  
-การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก 
4 ปี ท าให้นโยบายขาดความ
ต่อเน่ือง 
-ข้อทักท้วงหน่วยงาน สตง.ใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม
โครงการท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาตามนโยบาย 

ผู้ บ ริห ารมี นโ ยบายที่ ดี
ตอบสนองความต้องการ 
การปฏิบั ติง านเน้นการ
ท างานเชิงบูรณาการ ไม่มี
ความขัดแย้งในองค์กร  

ป รั บ รู ป แบ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ จ านวน
บุคลากรและงบประมาณ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การบริการให้มีความทันสมัย
เพ่ิมข้ึน 

ระเบียบ/กฎหมาย -ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อย  
 –ระเบียบกฎหมายขาดความ
ชัดเจนในการด าเนินการ 
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมาก 

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

การจัดท ารูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ให้มีความชัดเจนเพ่ิมข้ึน 

บุคลากร  จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้อง
กับจ านวนปริมาณงาน   

บุคลากรปฏิบั ติงานเต็ม
ศักยภาพที่มี  
บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในหน้าท่ี 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่างต่อเน่ือง  
การสร้างแรงจูงใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ งบประมาณจัดเก็บไม่เพียงพอ 
ยั ง ต้ อ ง พ่ึ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก เ งิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล 
 

มี ก า ร ว า ง แผ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณอย่างรอบคอบ
จัดล า ดับ โครงการตาม
ความส าคัญ   

พัฒนาวางแผนรูปแบบการ
จัดเก็บรายได้ เพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ -เครื่องมือด้านสาธารณภัย ฯ  
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากราคาแพง 
 

มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ใ ช้
เครื่องมือร่วมกันกับพ้ืนที่
ข้างเคียง 

บูรณาเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
พ้ืนที่ 

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศมีมากเกินไป 
ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบในการท างาน  

มีการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ ในการปฏิบั ติ งาน
เพ่ิมข้ึน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ 
 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ความเหมาะสมกับงานและ
ลดความซ้ าซ้ อนของงาน 
และพัฒนาข้อมูลให้มีความ
เชื่อมโยงกัน 
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ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง อนาคต 
การประสานงานกับภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

บางเรื่องขาดการประสานงาน
ในการบริการในพ้ืนที่ 

มีการประสานงานกันได้
สะดวกมากข้ึน ผ่านระบบ
โทรคมนาคม และระบบ
เครือข่ายต่างๆ  

    การปฏิบั ติงานรวดเร็ว
ย่ิงข้ึนประชาชนได้ประโยชน์
มากข้ึน  ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมข้ึน 

สถานที่ /ลักษณะที่ต้ัง -บริเวณคับแคบ  ที่ต้ังสะดวกสบาย 
 

    ปรับปรุ งขยายอาคาร
สถานที่ ให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน 
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การวิเคราะห์สภาพภายนอก  
ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 

นโยบายรัฐบาล ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ใน
การด าเนินการตามนโยบาย  
นโยบายไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่ 

ประช า ชนใน พ้ื นที่ ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก น โ ย บ า ย
รัฐบาล 
 

เ ปิ ด โ อ ก า ส รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
เก่ียวกับนโยบายรัฐ และการ
ตอบ สนอ งตร ง ต่อ ค วา ม
ต้องการมากข้ึน 

เศรษฐกิจ -ภาษีสังคมในชุมชนมีจ านวน
มาก  
–ขาดการพ่ึงตนเอง  
–ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
- รายจ่ายสูงกว่ารายรับ  
-ประชาชนขาดอาชีพหลังฤดู
เก็บเกี่ยว ต้องออกไปใช้
แรงงานต่างถ่ิน 

-มีก าร รวมกลุ่ ม วิส าหกิ จ
ชุมชน พัฒนาอาชีพใหม่ๆ
และประชาชนต่ืนตัวในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- พ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตร
และส่งเสริมการเชิงเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการเกษตร 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนมีพออ ยู่พอกิน 
แ ล ะ รู้ จั ก ก า ร พ่ึ ง ต น เ อ ง
เพ่ิมข้ึน 
-พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปและสร้างเครือข่าย 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 

สังคม -ภัยการล่อลวงจากอินเตอร์
มากข้ึน 
-การน าเข้ายาเสพติดเข้ามา
ในพ้ืนที่ 
-คนในชุมชนชอบด่ืมเหล้าสูบ
บุหรี่  
-ความรุนแรงของเยาวชน 
คุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชนลดลง 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่กัน 
-สังคมผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน 
-ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
 

-โลกอินเตอร์ท าให้สั งคม
กว้างข้ึน เกิดการเรียนรู้ที่ไม่
จ ากัด  
-สังคมมีการอยู่ร่วมกันแบบ
ระบบเครือญาติ 
-การท างานร่วมกันเชิงบูรณา
การร่วมกับผู้น าชุมชน ท าให้
เกิดความใกล้ชิดและเข้าถึง
ปัญหาสังคมได้ง่าย 
 

ท้องถ่ินควรให้ความส าคัญ
กับปัญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
การจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ พิ ก า ร 
ผู้ ด้ อยโอกาส  การพัฒนา
คุณ ธ ร ร ม จริ ย ธร ร มขอ ง
เยาวชนเ พ่ิม ข้ึน  การเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดเป็นต้น  

การถ่ายโอน ภารกิจถ่ายโอนไม่ชัดเจน 
ภารกิจมีความซ้ าซ้อนกับ
หลายหน่วยงาน 

-ท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ใน
การจัดการบริการสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

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

การเมือง  การเลือกผู้แทนในพ้ืนที่ยัง
เน้นระบบเครือญาติมากกว่า
ความสามารถ 

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

ความไม่แน่นอนของนโยบาย 
การบริหา รจึ ง ขาดความ
ต่อเน่ือง 
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ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 

เทคโนโลยี -การใช้เทคโนโลยี ไปในทาง
ที่ผิด  
– การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่
ถูกต้อง 

-ประช าชนไ ด้รั บรู้ ข้ อมู ล
ข่าวสาร  รวดเร็ ว  เ ข้ า ถึ ง
ข้อมูลได้ง่าย 
-ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง
การตลาดของสินค้าชุมชนได้
ง่ายข้ึน  

ปัญหาทางสังคมอาจตามมา
มากมาย 
การ ใช้ เ ทค โนโล ยี เ ข้ าม า
ให้บริ การประชาชนเ พ่ื อ
ความสะดวกมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติ - ปัญหาการจัดการขยะใน
ชุมชนมีน้อย 
-  การปลูกป่ามีน้อย  
- แหล่งน้ าต่ืนเขิน 
- ดินเสื่อมโทรม 
- การพัฒนาพ้ืนที่ป่าให้คงอยู่ 
-การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ 

-นโยบายเกษตรอินทรีย์ 
-น โ ย บ า ย ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-การนโ ยบายการ พัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า  ให้คงอ ยู่และสมบูรณ์
ตลอดไป และจัดกิจกรรม
การจัดการขยะต้นทาง 

สภาพทางกายภาพ -การขยายตัวของหมู่บ้าน 
แบบกระจัดกระจาย  
และประชากรมีแนวโน้ม
สูงข้ึน 

การขยายตัวท าให้เกิดการ
พัฒนาอาชีพ และมีความ
เจริญเพ่ิมข้ึน 

ท้องถ่ินต้องเตรียมพร้อมใน
การจั ดบริ การสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

ผู้มี ส่ วนไ ด้ เสี ย /ชุมชน /
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ประชาชนให้ความร่วมมือ
น้อย ผู้มีส่วนได้เสียไม่อยู่ใน
พ้ืนที่  

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ท้อง ถ่ิน มีการบู รณาการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน
เพ่ิมข้ึน 

ท้องถ่ินต้องมีการบูรณาและ
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินมากข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
ความเหล่ือมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาใน
พื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 
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การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250  

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ    

วรรคสอง ก าหนดว่า การจัดท าบริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจโดยเฉพาะของอปท.  แต่ละรูปแบบ หรือให้อปท. แต่ละรูปแบบ หรือให้อปท.เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของอปท. ตามวรรคส่ีและกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอ านาจตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ อปท.ด้วย 

วรรคสาม ก าหนดว่า ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจ
ของอปท. ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือ หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ี อปท.จะด าเนินการเอง อปท.จะร่วม
หรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 
 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔- ๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ท่ี ส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีพัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 
 
 



61 

 

61 

 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสท่ีส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตท่ี
สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ าปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีจ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ปุาไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง และการ
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สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
ปัญหาการจัดการขยะ  
สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันท้ังประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี 
เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉล่ียเป็นปริมาณขยะ 1.14 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน    
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ท้ังหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ปี 2559)  
ขยะอินทรีย์ หรือขยะท่ีย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ  64 จากขยะท้ังหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือท้ิง 
ขยะรีไซเคิล เป็นท่ีขยะสามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและท าความสะอาดก่อน
ท้ิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะท้ังหมด 
ขยะท่ัวไป เป็นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องน าไปก าจัด ได้แก่ซองขนม 
กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ร้อยละ 3 ของขยะท้ังหมด 
ขยะอันตราย เป็น ขยะท่ีต้องน าไปก าจัดหรือบ าบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่า
แมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
จากแหล่งก าเนิดขยะสู่การจัดการ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิล
และก าจัดขยะอย่างถูกต้องมากขึ้น แต่แนวโน้มปริมาณขยะในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณขยะ
กว่าครึ่งยังถูกก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี  ท่ีมา : รายการสถานการณ์ขยะมู ลฝอยในประเทศไทย ปี 2559 กรม
ควบคุมมลพิษ   ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 แห่ง2 พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานท่ีก าจัดท้ังหมดเท่านั้นท่ี
สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์และก าจัดได้อย่างถูกต้อง  ปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้องจากสถานท่ีเหล่านี้
คิดเป็นร้อยละ 26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างท้ังหมด และขยะท่ีเหลือกว่า 73.26% นั้น
ถูกก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาท่ีไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ และ
ฝังหลบแบบเทกองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย อุปสรรค์ของการก าจัดขยะให้ถูกวิธี เช่น งบประมาณในการ
ท าสถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายฝุาย ท้ังในแง่ของการ
มาตรฐานการก าจัด และการขออนุญาตให้ถูกต้อง การหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การเตรียมพื้นท่ี การดูแลผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง 3 จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบเนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง หากแต่บางท่ีเปิดไปสักพักต้องปิด เพราะไม่มีจ านวนขยะ “ดี” เพียงพอเอามาเปล่ียนเป็นพลังงาน
หรือไฟฟูา เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑. การพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตรย่ังยืนอย่าง
ครบวงจร 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดอบต. กองช่าง 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การบริการ
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

      ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง ทุกส านักกอง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

๓ การพัฒนาการศึกษา 
การส่งเสริมการกีฬา
และการท่องเท่ียว
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชุมชน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนา 
    วัฒนธรรมและ 
     นันทนาการ  
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

ส านักปลัดอบต./
กองช่าง 

 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

  - แผนสร้างความเข้มเข็ง
ของชุมชน 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ส านักปลัดอบต. กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ  - การเกษตร 

๕ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาทาง
สังคมและสาธารณสุข 
 
 
 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ส านักปลัดอบต.  

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดอบต. - 

-แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดอบต. - 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
 
 
 
 
 
 

-แผนงานงบกลาง 
 

ทุกส านักกอง ทุกส านักกอง 
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๖ การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยให้องค์กร
และชุมชน 

ด้านบริหารงานทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดอบต./
กองคลงั 

- 

ด้านบริหารงานทั่วไป -แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดอบต. - 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ส านักปลัดอบต. - 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัดอบต. กองช่าง 

ด้านการด าเนินงานอื่น -แผนงานงบกลาง ส านักปลัดอบต. ทุกส านักกอง 

รวม .๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๔ หน่วยงาน - 
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แบบ ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

  1.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 3 110,000             3 110,000           3 110,000           3 110,000              3          110,000             15             550,000             

แบบ ผ.๐๒/๒(โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น)
4 21,600,800         4 21,600,800      -         - 0  - 0    - 8               43,201,600        

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

แบบ ผ.๐๒/๒(โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 7 21,710,800    7 21,710,800 3 110,000       3 110,000         3        110,000        23          43,751,600   

  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น 10 81,987,500         10 79,075,500      0 -                   0 -                     -       -                     20 161,063,000      

  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 -2570 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

หนา้ที ่65
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แบบ ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 -2570 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 10 81,987,500    10      79,075,500 -     -               -     -                 -     -                20          161,063,000 

  3.1 แผนงานการศึกษา
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 2 3,017,750           2 3,017,750        2 3,017,750        2 3,017,750           2          3,017,750          10             15,088,750        

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

  3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 6 470,000             6 470,000           6 470,000           6 470,000              6          470,000             30             2,350,000          

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

  3.4แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 8 3,487,750      8        3,487,750    8        3,487,750    8        3,487,750      8        3,487,750     40          17,438,750   

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการ
ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน
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แบบ ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 -2570 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 3 300,000             2 100,000           2 100,000           2 100,000              2          100,000             11             700,000             

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

4.3 แผนงานการเกษตร
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 1 50,000               1 50,000             1 50,000             1 50,000                1          50,000               5               250,000             

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ 4 350,000        3        150,000      3        150,000       3        150,000         3        150,000        16          950,000        

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 2 150,000             2 150,000           2 150,000           2 150,000              2          150,000             10             750,000             

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและ
สาธารณสุข
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แบบ ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 -2570 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 1 50,000               1 50,000             1 50,000             1 50,000                1          50,000               5               250,000             

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

    5.3 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 2 51,380               2 51,380             2 51,380             2 51,380                2          51,380               10             256,900             

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

    5.4 แผนงานงบกลาง
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 3 14,082,000         3 14,082,000      3 14,082,000      3 14,082,000         3          14,082,000        15             70,410,000        

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 8 14,333,380    8        14,333,380 8        14,333,380  8        14,333,380    8        14,333,380   40          71,666,900   

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 1 200,000             1 200,000           1 200,000           1 200,000              1          200,000             5               1,000,000          

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 4 230,000             4 230,000           4 230,000           4          230,000              4          230,000             20             1,150,000          

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยให้องค์กร
และชุมชน
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แบบ ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 -2570 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 1 1,000,000           1 1,000,000        0 -                   -       -                     -       -                     2               2,000,000          

    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 8 550,000             8 550,000           8 550,000           8 550,000              8          550,000             40             2,750,000          

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

    6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

แบบ ผ.๐๒/๒ (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

    ๖.5 แผนงานงบกลาง

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด าเนินการเอง) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     -            -                     

แบบ ผ.๐๒/2 (โครงที่เกนิศักยภาพท้องถิ่น) 0 -                     0 -                   0 -                   0 -                     -       -                     0 -                     

   รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 14 1,980,000     14      1,980,000   13      980,000      13     980,000        13     980,000       67         6,900,000     

รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 51 123,849,430 50 120,737,430   35 19,061,130 35 19,061,130   35 19,061,130   206 301,770,250   
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
 (บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
 (บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

รวมทั้งสิ้น 23        3,518,100 0 -       - -      0 -       -         -         23         3,518,100     

แบบ ผ.๐๑/๑

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมูบ้่านและ

แผนพัฒนาชุมชน

23 3,518,100  -  -  -    -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

๒๓

ปี 2570

  -  -  -  -

รวม 5 ปี

3,518,100     
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๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ปราสาททอง

เพื่อพัฒนาสมรรถะของคณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. 
และศูนย์บริการถ่ายทอดฯ 
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
การเกษตรพร้อมให้บริการแก่
เกษตรกรและหน่วยงานต่าง

สนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 คร้ัง ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลปราสาท
ทอง มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
การผลิตสารชีวภัณฑ์

เพือ่อบรมใหค้วามรู้แก่
เกษตรกร ในการผลิต
สารชีวภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การลดต้นทนุการเกษตร

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรต าบล
ปราสาททอง ที่มีความสนใจ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตสารชีวภัณฑ์ ปลีะ 50
 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม

เกษตรกรมีความรู้
เพิม่ขึน้และ
สามารถลดการใช้
สารเคมีย์ในพืน้ที ่
และสามารถลด
ต้นทนุการผลิตได้

ส านัก
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

3 การฝึกอบรมใหค้วามรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตร

1)เพือ่ส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้เล้ียงโค 
กระบอื มีความรู้ความ
เข้าใจการดูแลรักษา 
ปอ้งกันโรคด้วยตัวเองได้
 2) เพือ่ลดรายจ่ายใน
การดูแลรักษาโคของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโค 
กระบอื

ตัวแทนเกษตรกรผู้เล้ียงโค 
กระบอื จ านวน 25 คน/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม

เกษตรกรผู้เล้ียงโค
 กระบอื มีความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ดูแล รักษา 
ปอ้งกันโรค ด้วย
ตนเองได้ 2. 
สามารถลด
รายจ่ายในการ
ดูแลรักษาโคของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโค
 กระบอื

ส านัก
ปลัดอบต.

รวม 3 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

หน้าที ่73



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศู่นย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัอบต.
ปราสาททอง

จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล 
หมูท่ี่ 1 , และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาปุด หมูท่ี่ 7

717,750 717,750 717,750 717,750 717,750 จ านวน 2
 แหง่

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
อบต.ปราสาททอง 
ได้รับการจดั
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด

กอง
การศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน
 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที ่74



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน
 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพือ่สนบัสนนุค่าอาหาร
กลางวัน ใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

อุดหนนุค่าสนบัสนนุอาหาร
กลางวัน (โครงการอาหาร
กลางวัน) ส าหรับเด็กอนบุาล 
และเด็กป.1 - ป.6 ใหแ้ก่
โรงเรียนสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตต าบล
ปราสาททอง จ านวน 5 แหง่ 
(จัดสรรใหต้ามยอดนกัเรียน
จ านวน 200 วัน วันละ 21 
บาทต่อคน )

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวน
โรงเรียน
 5 แหง่

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชรา
การครบถ้วน

กอง
การศึกษาฯ

รวม 2 โครงการ 3,017,750 3,017,750 3,017,750 3,017,750 3,017,750

หน้าที ่75



76

๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทมีนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
กฬีาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัส่งทีม
นักกฬีาร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ 
ระดับจงัหวัด และกฬีาอืน่ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน การ
จดัการแขงขันกฬีาและการส่งนักกฬีา
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนทมี เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีและเกดิการ
พัฒนาทักษะการ
กฬีาสู่การเป็น
นักกฬีาอาชีพได้

กอง
การศึกษา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที ่76



77

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลปราสาททอง

1)เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยการเล่นกฬีา สุขภาพดีถ้วน
หน้า 2) เพื่อพัฒนาและยกระดับ
กฬีาของท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
ย่ิงขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกดิประโยชน์ โดยการออก
ก าลังกายและการเล่นกฬีา 4) เพื่อ
ใช้กจิกรรมการเล่นกฬีาเป็นส่ือใน
การสร้างความสมานฉันท์ ความ
สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง 5) เพื่อให้
เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ในการเล่นกฬีาเพื่อนันทนาการ
และห่างไกลยาเสพติด

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
จ านวน 13 หมู่บา้น จ านวน 11
 ทมี

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
คร้ัง

1)ประชาชนมี
สุขภาพทีดี่จาก
การเล่นกีฬา  2)
เกิดความรัก
ความสามัคคีกัน
ในชุมชน 3) 
เยาวชนประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
หา่งไกลจากยา
เสพคิด

กอง
การศึกษาฯ

หน้าที ่77



78

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

3 โครงการจัดงานประจ าปอีงค์
ปราสาททอง

1.เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ด้ังเดิมของชุมชน       2.เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
โบราณสถานในพื้นที่ 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึง
ประวัติความเป็นมาขององค์
ปราสาททองและวิถีชีวิตชุมชน
สมัยกอ่น 4.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ตระหนัก และเห็น
ความส าคัญขององค์ปราสาททอง
 และสืบทอดยังอนุชนรุ่นหลัง

จัดงานพธีิบวงสรวงองค์
ปราสาททอง ภายในวันที ่13 
เมษายน ของทกุป ีณ วัด
ปราสาททอง หมู่ที ่8  ปลีะ 1 
คร้ัง เปา้หมายข้าราชการ 
ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วเชิง
อนรัุกษ์และผู้สนใจทัว่ไป 
ร่วมงาน จ านวน 1,000 คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 5
 คร้ัง

1.ได้ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้ังเดิมของ
ชุมชน 2.มีการ
ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ปราสาททองให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณสถาน 3.
ประชาชนและนัก
เที่ยวในพื้นที่ได้
ตระหนัก เล็งเห็น
ความส าคัญและ
ทราบถึงความเป็นมา

กอง
การศึกษาฯ

หน้าที ่78
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

4 โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถิน่ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  2.
เพื่อปลูกจติส านึกใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
และสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 3. เพื่อให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จกัวิถีชีวิต รู้จกัคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ในการท้องถิ่น 
ความเป็มมาและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อนัจะสร้างความภาคภูมิใจ
และจติส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสืบไป

เป้าหม้ายเชิงปริมาณ 1)จดักจิกรรม
ขบวนแห่โครงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น จ านวน 1 กจิกรรม  2.เด็ก 
เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมใน
กจิกรรมจ านวน 200 คน  เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 1)ร้อยละ 50 ของเด็ก
และเยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมมีความตระหนักและให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์ฟื้นผู และ
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

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

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมอ
นักษ์สู่คนรุ่นหลัง
ต่อไป เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่น
ตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญา 
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ

หน้าที ่79



80

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

5 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

1.เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรของท้องถิ่นที่มี
มาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กบัคน
ไทยตลอดไป 2.เพื่อให้ประชาชน
ในเขตต าบลปราสาททองได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 3. เพื่อให้เกดิ
ความรักความสามัคคีของคนใน
ชุมชนและประชาชนได้ร่วมท าบุญ
 4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมอนัดีงาม
ให้กบัเด็กเยาวชนและประชาชน 
ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

1. เด็กเยาวชน ประชาชน ได้
ปฏิบติัตนตามประเพณีของ
ทอ้งถิน่และวิถีของชาวพทุธ 2. 
เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 300 คน 
เปา้หมายกิจกรรม ชุมชนและวัด
ในเขตต าบลปราสาททอง 
จ านวน 5 แหง่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
5 คร้ัง

1)เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิน่ทีม่ีมาแต่โบราณให้
ยังคงอยู่กบัคนไทยตลอดไป 
2) เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในเขตต าบลปราสาททอง ได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา 3)
เกดิความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชน 4) เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมอนัดีงาม 
ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

กอง
การศึกษาฯ

หน้าที ่80



81

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

6 โครงการสนบัสนนุชมรมกีฬามวย
ไทยบา้นพะเนา หมู่ที ่3

1) เพือ่อนรัุกษ์และสืบสาน
กีฬามวยไทย ใหค้งอยู่สืบไป
 2)เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชน ประชาชน ได้ออก
ก าลังกายจากการเล่นกีฬา
มวยไทย

สนบัสนนุกิจกรรมและการ
ด าเนนิงานของชมรมกีฬามวย
ไทย  บา้นพะเนา หมู่ที ่3

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ได้อนรัุกษ์และ
สืบทอดกีฬามวย
ไทยใหแ้ก่เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน ใหค้ง
อยู่กับชุมชนและ
ทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

รวม 6 โครงการ 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

หน้าที ่81



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้า้เสียในชุมชน

1)เพื่อสร้างความตระหนัก
และร่วมมือกนัรักษาความ
สะอาด ให้เป็นชุมชน
ปราศจากขยะ เป็นชุมชนน่า
อยู่ น่ามอง 2) เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาความ
สะอาดในระดับครัวเรือน 3)
 สร้างระบบการจดัการน้้า
เสียในชุมชนด้วยระบบ
ธนาคารน้้าใต้ดิน

ก้าหนดหมู่บา้นเปา้หมายต้าบล
ปราสาททอง เพือ่อบรมและ
พฒันาหมู่บา้น ปลีะ ๑ หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 5
 หมู่บา้น

1)ประชาชนมีความ
ตระหนักและร่วมมือกนั
รักษาความสะอาด ให้
เปน็ชุมชนปราศจากขยะ 
เปน็ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง 
2) ประชาชนรู้วิธีการ
จดัการส่ิงแวดล้อม ดูแล
รักษาความสะอาดใน
ระดับครัวเรือน 3) มี
ระบบการจดัการน้้าเสีย
ในชุมชนด้วยระบบ
ธนาคารน้้าใต้ดิน

ส้านกัปลัด
อบต.

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที ่82



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2 โครงการอถล.รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(อาสาสมัครทอ้งถิ่นไทยรักษ์โลก)

1.เพือ่จัดกิจกรรมการ
พฒันา ปรับปรุงบริบท 
ปลูกต้นไม้ ในพืน้ที่
สาธารณะประโยชน ์
และถนนสาธารณะต่างๆ

สถานทีส่าธารณะประโยชนแ์ละ
ถนนสาธารณะภายในต้าบล
ปราสาททองทกุแหง่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 
5 
หมู่บา้น

พืน้ทีส่าธารณะ
ประโยชนไ์ด้รับ
การพฒันาให้
สะอาดและ
สวยงามนา่มอง

ส้านัก
ปลัดอบต.

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

1)เพื่อต่อยอดกจิกรรมชุมชนปลอดขยะให้
เกดิความต่อเนื่องและย่ังยืนในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะต้นแบบ
ดีเด่นระดับประเทศ 2) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้แกชุ่มชนในการจัดการขยะตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และพลังงานทางเลือก 3) เพื่อพัฒนาความรู้
และเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆของวิธีคัดแยก
ขยะที่ต้นทางและน้าขยะไปใช้ประโยชน์ตาม
หลัก ๓Rs หรือ ๓ ช 4)เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการรับรู้ให้แกป่ระชาชนฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะบา้นหนองโพธ์ิ ตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนบา้นหนองโพธ์ิ
 ,ตัวแทนชุมชน เจ้าหนา้ที่
ทอ้งถิน่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ้านวน 50 คน

200,000 0 0 0 0 จ้านวน
50 คน

ชมุชนหนองโพธ์ิมีแรงจูงใจในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมชมุชนปลอดขยะ
อย่างย่ังยืนและมีการบริหารจัดการ
ขยะในชมุชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
 2)ผู้เขา้รับการอบรมเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในการจัดการขยะตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานทางเลือก
มากย่ิงขึน้ 3)ผู้เขา้รับการอบรมได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้
กระบวนการใหม่ๆ ของวิธีการคัด
แยกขยะทีต้่นทาง และน้าขยะไปใช้
ประโยชน์ตามหลัก ๓ Rs หรือ 3 ช

ส้านัก
ปลัดอบต.

รวม 3 โครงการ 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หน้าที ่83



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกปา่ลดภาวะโลกร้อน 1)เพื่อสร้างจติส านึกให้
ประชาชนช่วยกนัหวงแหน
และรักษาส่ิงแวดล้อม 2) 
เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตต าบลให้มี
ความร่มร่ืน 3) เพื่อเป็นการ
สร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในการร่วมกจิกรรม
ปลูกต้นไม้

องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์ดลก
และประชาชน จ านวน 50 คน 
 ร่วมกิจกรรมการปลูกปา่ใน
พืน้ทีส่าธารณะในต าบล
ปราสาททอง ได้แก่ ปา่ชุมชน 
ปา่ช้า บริเวณสนามกีฬากลาง 
ริมถนนเส้นทางหลัก คันคลอง 
วัด โรงเรียนและสถานทีร่าชการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง 1)ประชาชนในพื้นที่
เกดิความตระหนักหวง
แหนและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 2) พื้นที่
ต าบลมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีความร่มร่ืนเขียว
ขจ ีทรัพยากรป่าไม้
เพิ่มขึ้น 3) ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความสมัครสมาน
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อนัดีต่อกนั

ส านกัปลัด
อบต.

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที ่84



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อม/สร้างบา้นผู้ยากไร้ 1) เพื่อซ่อม/สร้างทีอ่ยู่อาศัยใหผู้้ยากไร้ 

มีความมัน่คงแข็งแรงเหมาะสมส าหรับ

อยู่อาศัย 2) เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตของผู้

ยากไร้ได้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ใน

สังคม 3) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามบทบาท อ านาจ หน้าทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ีความ

เปน็อยู่ทีดี่ขึน้ 4) เพื่อตอบสนองต่อ

ภารกจิของกระทรวงมหาดไทยในการ

บ าบดัทกุข์ บ ารุงสุขใหก้บัประชาชน

ผู้ยากไร้ในเขตต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จงัหวัดสุรินทร์

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

ครัวเรือน

1)ผู้ยากไร้ มีบ้านที่มีความมั่นคง

แข็งแรงเหมาะสมส าหรับการอยู่

อาศัย 2) ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น และสามารถด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขได้ในสังคม 3) 

ได้สนับสนุนการด าเนินงานตาม

บทบาท อ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น 4) ได้ตอบสนองต่อภารกจิ

ของกระทรวงมหาดไทยในการ

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กบั

ประชาชน

ส านกัปลัด

อบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่85



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 สงเคราะหค์รอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ใหแ้ก่ครอบครัวทีม่ี

ฐานะยากจน /ผู้ด้อย

โอกาศในพืน้ที่

ด าเนนิการช่วยเหลือ

ครัวเรือนทีม่ีฐานะยากจน

 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ และมี

คุณสมบติัตาม

หลักเกณฑ์ทีอ่บต.

ก าหนดและใหก้าร

ช่วยเหลือตามระเบยีบฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน

ครัวเรือนยากจน

ได้รับการ

ช่วยเหลือและมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ส านัก
ปลัดอบต.

 รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ

บทบาทสตรีต าบลปราสาททอง

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา

ตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 2.

เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่แสดงศักยภาพ

ของกลุ่มสตรี 3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ

 และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนา

ความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหาร

จัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 4.เพื่อ

พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมี

ความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคล่ือน

กจิกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาให้กบัชุมชน

และสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 5. เพื่อกระตุ้น

ให้ผู้น าสตรีความรู้ความสามารถ และเป็น

ต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่

สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

อบรมใหแ้ก่กลุ่มสตรี

ต าบลปราสาททอง 

จ านวน 13 หมู่บา้น ปลีะ

 130 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้

เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม

1.สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีย่ิงขึน้ 

2.สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซ่ึง

ความสามารถและศักยภาพ สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม  

3.ผู้เขา้ร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ 

และทัศนคดิทีดี่ ในการพัฒนาตนเองให้สู่

ภาวการณ์เป็นผู้น าทีดี่ 4.องค์กรสตรีในทุก

ระดับมีความเขม้แขง็ พร้อมเป็นฐานในการ

ผลักดันการขบัเคล่ือนให้เกิดการพัฒนา และ

พร้อมชว่ยเหลือสังคมในการแก้ไขของสังคมใน

ทุกๆ ด้านและทุกระดับ 5.กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมี

ความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ

ต่อไป

ส านัก

ปลัดอบต.

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่87



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ

ควบคุมโรค

1.เพื่อป้องกนัรณรงค์และ

ระงับโรคติดต่อที่แพร่ระบาด

ในเขตพื้นที่ต าบล 2.เพื่อสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน

การป้องกนัรณรงค์และแกไ้ข

ปัญหาโรคระบาดในต าบล 3.

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี

สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรงปลอดจากโรคติดต่อ

รณรงค์ป้องกนัและระงับ

โรคติดต่อที่แพร่ระบาดใน

เขตพื้นที่ต าบลปราสาททอง 

13 หมูบ่้าน

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

13 หมู่บา้น

1.ป้องกนัและระงับ

โรคติดต่อที่แพร่ระบาดใน

เขตพื้นที่ต าบลได้ทุก

หมูบ่้าน 2.มีเครือข่ายใน

การป้องกนัรณรงค์และ

แกไ้ขปัญหาโรคระบาดใน

ต าบลทุกหมูบ่้าน 3.

ประชาชนในต าบลมี

สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรงปลอดจากโรคติดต่อ

ส านัก

ปลัดอบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่88



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระราช

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้านอ้งนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

1.เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนและคุม

ก าหนดสุนัขและแมวทัง้ทีม่ีเจ้าของและ

ไม่มีเจ้าของทีอ่ยู่ในต าบลปราสาททอง 2

 เพื่อสร้างพื้นทีป่ลอดโรคพษิสุนัชบา้ใน

ระดับทอ้งถิน่ 3.เพื่อตอบสนองโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิ

สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

 ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด าเนนิการออก

หนว่ยงานบริการ ในการ

ฉีดวีคซีนและคุมก าเนดิ

สุนขัและแมวทัง้ทีม่ี

เจ้าของและไม่มีเจ้าของ

ทีอ่ยู่ในต าบลปราสาททอง

31,380 31,380 31,380 31,380 31,380 จ านวน
สุนัขและ
แมว

1.สุนัขและแมวทั้งที่มีเจา้ของ

และไม่มีเจา้ของที่อยู่ในต าบล

ปราสาททอง ได้รับการฉีด

วัคซีนทุกตัว  2.พื้นที่ต าบล

ปราสาททอง ในปี 2565 

ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 3. 

หน่วยงานได้ร่วมขับเคล่ือน

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริโครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า ฯ

ส านัก
ปลัดอบต.

รวม 2 โครงการ 51,380 51,380 51,380 51,380 51,380

หน้าที ่89



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สนบัสนนุปจัจัยการ

ด ารงชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ

ใหแ้ก่ผู้สูงอายุภายในวันที่

 10 ของทกุเดือน

10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 จ านวนู้

สูงอายุ

ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้
ส านัก

ปลัดอบต.

2 เบีย้ยังความพกิาร เพือ่สนบัสนนุปจัจัยการ

ด ารงชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร

ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ

ใหแ้ก่ผู้พกิารภายในวันที่

 10 ของทกุเดือน

3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 จ านวน
ผู้พิการ

ผู้พกิารมีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ขึน้
ส านัก
ปลัดอบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่90



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่สนบัสนนุปจัจัยการ

ด ารงชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร

ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพ

ใหแ้ก่ปว่ยเอดส์ ภายใน

วันที ่10 ของทกุเดือน

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ านวน
ผู้ปว่ย
เอดส์

ผู้ปว่ยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้
ส านัก
ปลัดอบต.

รวม 3 โครงการ 14,082,000 14,082,000 14,082,000 14,082,000 14,082,000

หน้าที ่91



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดการเลือกต้ัง เพือ่ด าเนนิการจัดการ

เลือกต้ังขององค์การ

บริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ตามที่

คณะกรรมการการ

เลือกต้ังก าหนด

เขตการเลือกต้ังต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน

ร้อยละ

ของผู้มา

ใช้สิทธ์ิ

การจัดการ

เลือกต้ังเปน็ไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

อบต.

รวม 1โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่92



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการความปลอดภัยทางถนน 1.เพือ่เปน็การปอ้งกนัและลด

อบุติัเหตุทางถนน 2.เพือ่อ านวย

ความสะดวกใหก้บัผู้ใช้รถใช้ถนน

ในพืน้ที่ต าบลปราสาททอง 3. เพือ่

เปน็การสร้างจติส านึกใหป้ระชาชน

รู้จกัปอ้งกนัและระมัดระวังภัยที่

อาจจะเกดิขึ้นกบัตนเองและผู้อืน่ 4.

 เพือ่ลดการสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

ด าเนนิการต้ังด่าน

อ านวยความสะดวก

ในช่วงเทศกาลปใีหม่

และสงกรานต์ (ปลีะ 2 

คร้ัง)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง 1.ไม่มีอบุัติเหตุทางถนน ในพื้นที่

ต าบลปราสาททอง และพื้นที่

ใกล้เคียง 2.ประชาชนในพื้นที่

เขตรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวกและความ

ปลอดภัย ในการเดินทาง และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น 3. ประชาชนมี

จิตส านึกและรู้จักป้องกนั

อบุัติเหตุที่อาจจะเกดิขึ้นกบัชีวิต

และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ส านกัปลัด

อบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่93



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัยในชุมชน 1.เพือ่เปน็แนวทางในการปอ้งกนั

และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนที่เกดิจาก

เหตุวาตภัย 2. เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ความรู้ ความเข้าใจในการปอ้งกนั

เหตุวาตภัย และขั้นตอนการปฏิบติั

ของเจา้หน้าที่ในการปอ้งกนัเหตุ

วาตภัย 3.เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ

ความเข้มแข็ง และการ

ประสานงานของเจา้หน้าที่ในการ

ปอ้งกนัและบรรเทาเหตุวาตภัยใน

พืน้ที่ต าบลปราสาททอง

1.ประชาชนทั่วไป จ านวน 80 

คน 2.เจา้หน้าที่ต ารวจ สถานี

ต ารวจภูธรตากกู 3.เจา้หน้าที่

มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย สุรินทร์ 4. 

ก านัน /ผญบ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกอบต. 5. เจา้หน้าที่อบต.

ปราสาททอง 6. อาสาสมัคร

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 7.

เจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปราสาททอง 8.

อาสาสมัครสาะรณสุขประจ า

หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้

ร่วม

โครงการ

1.สามารถลดผลกระทบการ

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนทีเ่กดิจากเหตุ

วาตภัย 2.ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการปอ้งกนั

เหตุวาตภัยและขัน้ตอนการ

ปฏิบติัของเจ้าหน้าทีใ่นการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาขณะ

เกดิเหตุ 3.สามารถสร้าง

ศักยภาพความเข้มแข็งและ

การประสานงานของ

เจ้าหน้าทีใ่นการปอ้งกนัและ

บรรเทาเหตุวาตภัยในพื้นที่

ต าบลปราสาททอง

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่94



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิต

อาสาภัยพบิติัประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง

1.เพือ่จดัต้ังชุดปฏิบติัการจติอาสา

ภัยพบิติัประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง ที่สามารถ

ปฏิบติัหน้าที่ช่วยเหลือเจา้พนักงาน

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2.

เพือ่ส่งเสริมชุดปฏิบติัการจติอาสา

ภัยพบิติั ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ ใน

การจดัการสาธารณภัย 3. เพือ่

พฒันาระบบการปฏิบติังานของชุด

ปฏิบติัการจติอาสาภัยพบิติัใน

ภาวะฉุกเฉินใหเ้ปน็ระบบ รวดเร็ว

และทันต่อเหตุการณ์ 4.เพือ่เปน็

การสนับสนุนโครงการจติอาสา

พระราชทาน 904 วปร.ในระดับ

พืน้ที่

1.ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้แก่จิตอาสาภัยพบิติั

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง 

จ านวน 50 คน 2. 

วิทยากร และเจ้าหนา้ที่

ด าเนนิโครงการ จ านวน 

10 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 1.จิตอาสาภัยพบิติั ทีเ่ข้ารับ

การฝึกอบรมสามารถปฏิบติั

หน้าทีช่่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.

จิตอาสาภัยพบิติัประจ า

องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการสาธารณ

ภัย 3.ชุดปฎิบติัการจิตอาสา

ภัยพบิติัประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง สามารถปฏิบติัหน้าทีใ่น

ภาวะฉุกเฉินใหเ้ปน็ระบบได้

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่95



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันยาเสพ

ติด

1.ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

รณรงค์ต่อต้านการแพร่

ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด

 2.ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวังป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 3. 

ประชาชนได้ทราบถึงโทษ

และผลเสียของยาเสพติด

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล

ปราสาททอง ปลีะ  60 

คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ัง 1ประชาชนใหค้วาม

ร่วมมือร่วมเดินรณรงค์

ต่อต้านการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดทุกชนิด 2.

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนและส่งเสริม

การด าเนินงานปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

 3. ประชาชนทราบถึง

โทษและพษิภัยของยา

เสพติด

ส านกัปลัด

อบต.

รวม 4  โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

หน้าที ่96



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบต.พบประชาชน 1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการประจ าป ีในเชิงรุกจาก

ส่วนราชการต่างๆ ใหแ้กป่ระชาชน

ในพืน้ที่ 2.เพือ่เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่ส าคัญ และรายงานผล

การด าเนินงานประจ าปใีห้

ประชาชนรับทราบ 3.เพือ่

สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 

พบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

จากการจดัเวทีประชาคมระดับ

หมู่บา้นเพือ่รับฟงัความคิดเหน็การ

พฒันาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ออกหนว่ยบริการ

เคล่ือนทีแ่ละจัดกิจกรรม

ใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่

ต าบลปราสาททอง 

จ านวน 13 หมู่บา้น  

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 1,000 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 คร้ัง 1.ประชาชนได้รับคามสะดวก

 ลดรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางติดต่อบริการส่วน

ราชการ 2.ประชาชนรับรู้ 

และน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ไปปฎิบติั

ระดับครัวเรือนได้ 3. 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ทางราชการ และ

รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าป ี4.ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเหน็

ในการใหบ้ริการสาธารณะ

ของหน่วยงาน

ส านกัปลัด

อบต.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย

 แบบ ผ.๐๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่97



เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การจัดท า

และประสานแผนพฒันาหมู่บา้นไปสู่

แผนพฒันาทอ้งถิน่

1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการจัดท าและ

ประสานแผน ใหแ้ก่ผู้น า

ชุมชนและ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

 2. ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทราบแนวทาง

และวิธีปฏิบติัทีถู่กต้อง

สอดคล้องเปน็ไปตาม

ระเบยีบทีก่ าหนด

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่

ผู้น าชุมชนและ

คณะกรรมการหมู่บา้นที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 13 

หมู่บา้น ปลีะ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน13

หมู่บา้น

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจใน

การจัดท าและ

ประสาน

แผนพฒันา

หมู่บา้นสู่

แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ เพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่98



เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดงานวันทอ้งถิน่ไทย 1.เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แหง่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัทีไ่ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

ฯ ใหป้ระกาศจัดต้ังสุขาภิบาลทา่ฉลอม

ขึน้เปน็สุขาภิบาลหวัเมืองนอกมณฑล

กรุงเทพฯ แหง่แรกของประเทศไทย 

วันที ่18 มีนาคม 2548 (ร.ศ.124) 2.

เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกจิ และ

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในการใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชน ซ่ึงเปน็การส่งเสริมการ

จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง ตาม

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ

บริหารสวนต าบล พ.ศ.2537 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั มาตรา ๖๗

 และมาตรา 68

คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาทอ้งถิน่ พนกังาน

ส่วนต าบล พนกังานจ้าง

สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง 

และประชาชนทกุภาค

ส่วน  ไม่นอ้ยกว่า 100 

คน  จัดกิจกรรมปลีะ 1 

คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร าลึกพระมหา

กรุณาธิคุณแหง่

พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวัที่

ได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ใหป้ระกาศ

จดัต้ังสุขาภิบาล หวั

เมืองนอกมณฑล

กรุงเทพฯ แหง่แรก

ของประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2548

 และร่วมกนัเทิดทูน

พระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่99



เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการชุมชนเข้มแช็งปลอดยาเสพติด 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เสริมศักยภาพเครือข่ายปูองกนั

และปราบปรามยาเสพติดใน

ชุมชน 2.เพื่อเป็นการปูองกนั 

ยับย้ัง และยุติการน ายาเสพติด

เข้ามาเผยแพร่ในพื้นที 3.เพื่อ

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดใหล้ดน้อยลงและปลอดยา

เสพติดในที่สุด 4.เพื่อสนอง

นโยบายของรัฐบาลในการ

แกป้ัญหายาเสพติดในชุมชน

อย่างเป็นรูปธรรม

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล

ปราสาททอง ปลีะ 

จ านวน 130 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า

กิจกรรม

1.เคร่ือข่ายได้รับการพฒันา

องค์ความรู้และศักยภาพใน

การปฏิบติังาน 2. เปน็การ

ปอูงกนั ยับย้ัง และยุติการ

น ายาเพสติดเข้ามาแพร่ใน

พื้นที ่3. การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดลดน้อยลง 4. เปน็

การสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในสถานศึกษาและชุมชน

อย่างเปน็รูปธรรม

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่100



เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1.เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกรู   

   2.เพือ่ปลูกจติส านึกใหป้ระชาชน

ทุกภาคส่วนรู้สึกหวงแหนและ

อนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติ 3. 

เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ประโยชน์จาก

สัตว์น้ าและพชืพนัธ์ุที่ได้จากบริการ

จดัการในบริเวณพืน้ที่ โครงการใน

การยังชีพและสร้างรายได้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ส่วนราชการ บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุก

ภาคส่วน จ านวน 300 คน 

ร่วมกจิกรรม ปลูกต้นไม้ และ

ปล่อยพันธ์ุปลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง 1.ประชาชนทุกภาคส่วน

ได้แสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบนั

พระมหากษัตริย์ 2.

ประชาชนทุกภาคส่วน

รู้สึกหวงแหนและรักษา

สมดุลอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 3. 

ประชาชนใช้ประโยชน์

จากสัตว์น้ าและพชืพนัธ์ุที่

ได้จากบริการจดัการ

บริเวณพืน้ที่โครงการใน

การยังชีพและมีรายได้

พึง่พาตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลัด

อบต.

หน้าที ่101



เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการฝึกอบรมคุณะรรมจริยธรรม

ของผู้บริหารทอ้งถิน่ สมาชิกสภาอบต. 

พนกังานส่วนต าบล พนกังานครู 

พนกังานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบล

ปราสาททอง

1.พึงด ารงตนใหด้ั้งมั่นในศิล

ธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผิดชอบ 2.พึงปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส 

พร้อมใหต้รวจสอบ  3.พึง

ใหบ้ริการด้วยความเสมอภาค 

สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศัยไมตรี

 โดยยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลัก 4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดย

ยึดผลสัทฤธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า

 5.ฝึกพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถ และตนเองให้

ทันสมัยอยู่เสมอ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต. พนกังานส่วนต าบล

 พนกังานครู พนกังาน

จ้าง จ้างเหมาบริการ 

และผู้น าชุมชนต าบล

ปราสาททอง จ านวน 74

 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า

รับการอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ได้น าหลักธรรม จริยธรรม

 ไปพฒันาคุณภาพชีวิต

และการท างานได้อย่าง

เหมาะสม 2. ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม เกดิการเรียนรู้

ในการอยู่ร่วมกนั มี

ความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างกนัและกนั 

รวมทั้งได้เปดิโลกทัศน์ใน

การศึกษาองค์ความรู้

ใหม่ๆ 3. ได้สร้าง

จติส านึกที่ดีในการ

ปลูกฝังวินัยในการอยู่

ร่วมกนัอย่างมีความสุข

ส านกัปลัด

อบต.
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เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการลานวัฒนธรรมจากปราชญ์

ชาวบานสู่เยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน

และประชาชน อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี

และวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 2. เพื่อปลูก

จิตส านึกใหเ้ด็กเยาวชนในทอ้งถิน่เกดิ

ความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ พื้นฟแูละสืบสานภูมิปญัญา

และคุณค่าความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ทัง้ทีเ่ปน็ชีวิต ค่านิยมทีดี่งาม

 และความเปน็ไทย 3.เพื่อใหเ้ด็ก

เยาวชนในทอ้งถิน่ได้เรียนรู้ความส าคัญ 

รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่  อนัจะสร้าง

ความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถิน่สืบไป 4.

 เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมและเปน็การสนองต่อ

วิสัยทศัน์ของจังหวัดสุรินทร์ ฯ

จัดกิจกรรมลาน
วัฒนธรรม จ านวน 3
 วัน โดยมีเด็กเยาวชน

 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 400 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน

กิจกรรม

1.ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน

รุ่นต่อไป 2. เด็กเยาวชน

ในท้องถิ่นมีจติส านึก เกดิ

ความตระหนัก และเข้า

มามีส่วนร่วมในอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟูแุละสืบสานภูมิ

ปญัญาและคุณค่าความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม

 ทั้งที่เปน็ชีวิต ค่านิยมที่ดี

งาม และความเปน็ไทย 3.

 เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้

เรียนรู้ความส าคัญ รู้จกั

วิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

ความเปน็มา

ส านกัปลัด

อบต.
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เปาูหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ

บคุลากรทอ้งถิน่

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถพัฒนา

บริหารจัดการองค์การตามแนวทางหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตอบสนองความต้การของประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 3. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับกระบวน

ความคิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใส

ขององค์กรและการปูองกนัการทุจริต 4.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอด

ความรู้จากองค์กรที่มีประสบการณ์และ

แลกเปล่ียนข้อมูล สามารถน ามาปรับใช้ใน

พื้นที่และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน

ด าเนนิการจัดกิจกรรม

ตามโครงการฯ จ านวน 

13 คร้ัง/ป ีโดยมีเด็ก 

เยาวชน ประชาชนทกุ

ภาคส่วน เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่นอ้ยกว่า 80

 คน /คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า

รับการ

ฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่และ

สามารถพฒันาบริหาร

จดัการองค์กร ตาม

แนวทางหลักการบริหาร

จดัการที่ดี 2.ผู้เข้ารับการ

อบรมพฒันาศักยภาพใน

การปฏิบติังานตอบสนอง

ความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกดิ

ประโยชน์สูงสุด 3. ผู้เข้า

รับการอบรมปรับ

กระบวนความคิดในการ

ปฏิบติัหน้าที่โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

เพือ่ความโปร่งใสของ

องค์กรและปอูงกนัการ

ส านกัปลัด

อบต.

รวม  8   โครงการ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
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๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก 

จากหนองจบก ถึง หว้ยกรวด (ฝ่ังทศิใต้)

  บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 490.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร ลาดเอียง 1:1  หรือมี

ปริมาตรดินไม่นอ้ยกว่า 1,735.50 

ลบ.ม. ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก

ไม่นอ้ยกว่า 147.00 ลบ.ม.

230,600 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

     ( พ.ศ.2566 - 2570 )

 แบบ ผ.๐๒/๑

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนพัฒนาชุมชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

2 โครงการถนนลงหนิคลุก จากบา้นนาย

จ านง  ยืนยาว ถึง ทีน่านางถนดั  กรอง

ทอง บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว

 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  

หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 

240.00 ลบ.ม.พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

207,100 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(จากบา้นนายไสว  บรรลือทรัพย์ 

ถึง บา้นนางสมจิตร ปรากฎรัตน)์ บา้น

ฉันเพล หมู่ที ่2 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ชุด

198,300 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่106



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

4 โครงการถนนลงหนิคลุกจากบา้นนาย

ชาตรี  จารัตน ์ถึง แยกซ้ายทีน่านาย

โกมล แกมกล้า  ,แยกขวาทีน่านาย

ประคอง  พอ่ค้า   บา้นพะเนา หมู่ที ่3 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถนนหนิคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

860 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 

258.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

222,600 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

5 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นายไพล  จารัตน ์ถึง บา้นนายพรุิณ  

เหมือนใจ) บา้นพะเนา หมู่ที ่3 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนพฒันาจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 320.00 เมตร

167,300 0 0 0 0 ระยะทาง

ก่อสร้าง

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

หน้าที ่107



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

6 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้นนาง

ไสว  สมัครสมาน ถึง บา้นนาย

ปราโมทย์  จารัตน)์ บา้นระงอล  หมู่ที ่

4 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร

104,100 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีดิ่นนายบนัเทงิ  พนัธ์ศรี ถึง

เขตบา้นใหม่ ) บา้นระงอล หมู่ที ่4 

ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะที ่1  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 

75 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

450 ตร.ม.

240,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่108



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

8 โครงการปรับปรุงภูมิทศันร์อบหนองน้ า

หนองไทร บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่ใช้เปน็สถานที่

พกัผ่อนและออกก าลัง

กายของประชาชน

บริเวณรอบหนองน้ าหนองไทร  

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5  ตามแบบที่

อบต.ปราสาททองก าหนด

200,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมีสถานที่

พกัผ่อนหย่อนใจ 

และออกก าลังกาย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน(จากหนองน้ า

หนองไทร ถึง ทีน่านางมณี  จารัตน์)  

บา้นหนองไทร หมู่ 5 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์  (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถมดินปรับระดับ ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 

เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร

ดินไม่นอ้ยกว่า 2,500 ลบ.ม.

133,700 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่109



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

10 โครงการวางทอ่ระบายน้ าคุ้ม 4 สระ

กลาง (จากบา้นนางไพรัตน ์มุมทอง ถึง

 บา้นนางอ าไพ  มุมทอง ) บา้นสามโค 

หมู่ที ่6 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 71  เมตร

36,300 0 0 0 0 ระยะทาง 

71 เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

11 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นางรัชดา  วันดี ถึงทีดิ่นนายประคอง  

บรูณ์เจริญ) บา้นสามโค หมู่ที ่6 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 333 เมตร

171,900 0 0 0 0 ระยทาง 

333 เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

หน้าที ่110



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

12 โครงการก่อสร้างถนนดินจากทีน่านาง

ณัฐกานต์  ยืนยาว ถึงหนองโสน บา้น

ตาปดุ หมู่ที ่7 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ  ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 314 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 

เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร

ดินไม่นอ้ยกว่า 1,157 ลบ.ม.

58,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

13 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นายวิชัย สมัครสมาน ถึงบา้นนางชม  

สมัครสมาน ) บา้นแสรออ หมู่ที ่8 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 123 เมตร

64,500 0 0 0 0 จ านวน

ระยะทาง

รวม เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

หน้าที ่111



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

14 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  (จากทีดิ่น

นายส าเภา  พอ่ค้า ถึงทีดิ่นนายสุพนิ  

สุกใส) บา้นแสรออ หมู่ที ่8 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์          ( โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 189 เมตร

97,600 0 0 0 0 จ านวน

ระยะทาง

รวม189 

เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

15 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากสาม

แยกบา้นนางโพะ๊  วงษ์ศรี ถึงทีดิ่นนาย

วินยั ทองหล่อ) บา้นใหม่ หมู่ที ่9 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 189 เมตร

103,200 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม 189

เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

หน้าที ่112



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีดิ่นนายสนทิ  วงษ์ศรี ถึงที่

นานายส าเภาว์  มูลศาสตร์) บา้นใหม่ 

หมู่ที ่9 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

203,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากบา้นนายวิชัย  ยืนยาว ถึง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นฉันเพล -

แสรออ) บา้นระไซร์ หมู่ที ่10 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

203,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง

รวม 90เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่113



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

18 โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายใน

หมู่บา้น  บา้นระไซร์ หมู่ที ่10 (จาก

ทีดิ่นนางสาวจิราพรรณ  พนูชัย ถึง

ทีดิ่นนางสมศักด์ิ  ยืนยาว)  ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 120 เมตร

62,600 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม 120

เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก 

ซอยแม่สาคร บา้นตาสอน หมู่ที ่11 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ กว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 72 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร 

ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินไม่

นอ้ยกว่า 90 ลบ.ม. ลงหนิคลุก กว้าง

 2.50 เมตร ยาว 72  เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ

คลุกไม่นอ้ยกว่า 18.00  ลบ.ม.

25,300 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม 72 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่114



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

20 โครงการลงหนิคลุกไหล่ทางสายทาง

จากบา้นตาสอน หมู่ที ่11 ถึง บา้นแส

รออ หมู่ที ่8  ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่ขยายผิวจราจรให้

กว้างขึน้

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,662 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

143,500 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม 1,662 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีน่านายล่ิม  นพเก้า  เชื่อม

 หนองปรีง)  บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ัง

ปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ชุด

203,000 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่115



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

งบประมาณและผ่านทีม่า

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

หล็ก ( จากบา้นนายเข็มทอง ปญัญาคิด 

เชื่อมถนนหมู่บา้น ) บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที่

 12 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว

 170 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  

510 ตร.ม.

277,500 0 0 0 0 ระยะทาง

รวม170 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

23 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าระยะไกล  

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่13 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่ส่งน้ าจากหนอง

ตราด ถึง สระน้ าหนอง

โพธ์ิ ใช้การในผลิต

ประปาหมู่บา้น

จัดซ้ือทอ่ส่งน้ าระยะไกล ระยะทาง

ไม่นอ้ยกว่า 1 ก.ม.

165,000 0 0 0 0 จ านวน 1 

ระบบ

สระน้ าหนองโพธ์ิ มี

ปริมาณน้ าดิบในการ

(ผลิตประปาหมู่บา้น

อย่างเพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

รวม  23  โครงการ 3,518,100 0 0 0 0

หน้าที ่116



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการบริหารจัดการน้า้เพือ่

การเกษตรต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ

การเกษตรเชิงระบบ ขุดลอก

 ขุดขยาย การวางระบบท่อ

ส่งน้้า การก้าทางน้้าไปยัง

พื้นที่ท้าการเกษตรของ

เกษตรกร -เพื่อแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนน้้าให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่อย่างย่ังยืน

วางระบบการบริหารจดัการน้้า ล้าห้วย

ภายในต้าบลปราสาททอง ให้เชื่อมต่อกนั 

จ้านวน 2 ระยะ (ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง 26 

เมตร ยาว 8,650 เมตร พิกดัเร่ิมต้น 

14.946117 N 103.65219 ส้ินสุด 

14.993770N }103.617538E ระยะที่ 2 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 5,920 เมตร พิกดั

 เร่ิมต้น 14.99760 N103.659650E พิกดั

ส้ินสุด 14.979515 N103.633033E

20,000,000 20,000,000 0 0 0 จ้านวน 2

 ระยะ

เกษตรกรต้าบล

ปราสาททอง มีแหล่ง

น้้าเพื่อท้าการเกษตรได้

เพียงพอตลอดปี และ

สามารถแกไ้ขปัญหา

ภัยแล้งได้

กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

 แบบ ผ.๐๒/๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้าที ่117



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการขุดลอกแหล่งน้า้สาธารณะ

ประโยชน ์หนองถนน บา้นสามโค หมู่ที่

 6 ต้าบลปราสาททอง    อ้าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่เพิม่ปริมาณในการ

กักเก็บน้า้เพิม่ขึน้

ขุดลอกหนองถนน กว้าง 100 เมตร 

ยาว 125เมตร ลึกจากระดับเดิมเฉล่ีย

 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 39,900 

ลบ.ม.    พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ 1 ชุด

1,600,800 1,600,800 0 0 0 จ้านวน 1

แหง่

แหล่งน้า้สามารถ

กักปริมาณน้า้ได้

เพิม่ขึน้ และ

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

หน้าที ่118



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการขุดลอกแหล่งน้า้

สาธารณประโยชน ์(คลองโสน) บา้นตา

ปดุ หมู่ที ่7 ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอ

เขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพือ่เพิม่ปริมาณในการ

กักเก็บน้า้เพิม่ขึน้และ

แก้ไขปญัหาภัยแล้ง

ขนาดปากบ่อกว้าง 13 เมตร ขนาดกว้าง

กน้คลอง 4.50  เมตรยาว 1,300 เมตร  

ลึกเดิมจากปากคลองเฉล่ีย 3.50 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,250 ลบ.

ม. และวางท่อระบายน้้า เส้นผ่าศูนย์ 

ขนาด 0.60 x 1.00  เมตร จ้านวน 10 

จดุ จดุละ 7 ท่อน พิกดัโครงการ N 

จดุเร่ิมต้น 14.988371 ส้ินสุด 

14.988304   E จดุเร่ิมต้น 103.665441

 ส้ินสุด 103.654596

530,200 530,200 0 0 0 จ้านวน 1

แหง่

แหล่งน้า้สามารถ

กักปริมาณน้า้ได้

เพิม่ขึน้ และ

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

หน้าที ่119



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอกแหล่งน้า้

สาธารณประโยชน ์(หนองใหญ)่ บา้นพะ

เนา หมู่ที ่3  ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอ

เขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพือ่เพิม่ปริมาณในการ

กักเก็บน้า้เพิม่ขึน้และ

แก้ไขปญัหาภัยแล้ง

ขุดลอกหนองไหญ่ ขนาดกว้างปาก

คลอง 75 เมตร ยาว 180 เมตร มี

พืน้ทีขุ่ดไม่นอ้ยกว่า 9,540 ตาราง

เมตร ลึกเฉล่ียจากระดับก้นหนองเดิม

 3.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่

นอ้ยกว่า 28,300 ลบ.ม. พร้อม

ตกแต่งลาดเอียง 1:1.5 พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ้านวน 1 ชุด

1,156,800 1,156,800 0 0 0 จ้านวน1 

แหง่

แหล่งน้า้สามารถ

กักปริมาณน้า้ได้

เพิม่ขึน้ และ

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

รวม 4 โครงการ 21,600,800 21,600,800 0 0 0

หน้าที ่120



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางฉันเพล หมู่ที ่2 ต าบลปราสาททอง

 อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม บา้นนอ้ย  

(คุ้มสวาย) หมู่ที ่13 ต าบลช่างปี ่อ าเภอ

ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,725 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 10,350 ตร.ม. พกิัด

เร่ิมต้น N 14.979163  E 

103.646624  จุดส้ินสุด N 

14.975125 E 103.662074

5,545,800 5,545,800 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

ใช้สัญจรเชื่อมระหว่าง

หมูบ่้าน ต าบล และ

อ าเภอ ที่สะดวกสบาย 

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

 แบบ ผ.๐๒/๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที ่121



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติกสา

มแยกทศิใต้บา้นใหม่ หมู่ที ่9 เชื่อมบา้น

ระงอล หมู่ที ่4 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง

 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมี

พืน้ทีด่ าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 18,400

 ตร.ม.

16,376,000 16,376,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่122



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติกสา

ยทางส่ีแยกบา้นฉันเพล หมู่ที ่1 เชื่อม

สามแยกข้างโรงเรียนบา้นแสรออ  หมู่ที่

 8 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง

 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมี

พืน้ทีด่ าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 9,500 

ตร.ม.

8,455,000 8,455,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่123



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางบา้นพะเนา หมู่ที ่3 ต าบลปราสาท

ทอง       อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม

บา้นโคกอาโพน  ต าบลช่างปี ่อ าเภอ

ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 8,700 ตร.ม. พกิัด

เร่ิมต้น N 14.954464 E 

103.65169 5 จุดส้ินสุด N 

14.953461 E 103.664061

7,862,000 7,862,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่124



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟลัติก สาย

ทางบา้นสามโค หมู่ที ่6 ต าบลปราสาท

ทอง เชื่อมบา้นอ าปลึ หมู่ที ่9  ต าบลตา

กูก      อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง

 6 เมตร ยาว 2400 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 19,200 เมตร 

(ระยะที ่1  ระยะทางยาว 1,900 

เมตร ระยะที ่2 ระยะทางยาว 500 

เมตร ) พกิัดเร่ิมต้น N 14.983537 E

 103.674155  พกิัดส้ินสุด N 

14.9940663 E 103.6802389

10,000,000 7,088,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่125



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางบา้นพะเนา หมู่ที ่3 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมบา้น

ทนงรัตน ์ต าบลเมืองท ีอ าเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจร

กว้าง 6 เมตร ยาว 1900 เมตร 

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 11,400 ตร.ม.

6,270,000 6,270,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่126



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางบา้นระงอล หมู่ที ่4 เชื่อม บา้นใหม่

 หมู่ที ่9 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2360 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 11800 ตร.ม. พกิัด  N 

14.971257E 103.632070 

จุดส้ินสุดโครงการ พกิัด 14.989141

 E 103.630465

6,350,000 6,350,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่127



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางบา้นพะเนา  หมู่ที ่3 เชื่อม บา้นระ

งอล หมู่ที ่4 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 5,500 ตร.ม. พกิัด

โครงการเร่ิมต้น N 14.949820 E 

103.646546 ส้ินสุดพกิัด N 

14.950543 E103.637122

2,960,000 2,960,000 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

หน้าที ่128



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการพฒันาเมืองและปรับปรุงภูมิ

ทศัน ์หนองพะเนาสาธารณประโยชน ์

บา้นพะเนาหมู่ที ่3 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1)เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์

แหล่งน้ า

สาธารณประโยชนเ์ปน็

สวนสุขภาพประจ าต าบล

 2) ประชาชนมีสถานที่

ส าหรับออกก าลังกาย

และพกัผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทศันเ์ปน็สวนสุขภาพ 

บริเวณหนองพะเนา หมู่ที ่3 จ านวน

เนือ้ที ่14 ไร่ รูปแบบตามทีก่รม

โยธาธิการก าหนด ภายใต้นโยบาย

การพฒันาเมืองเพือ่ส่งเสริมการ

ออกก าลังกายใหแ้ก่ประชาชน

14,000,000 14,000,000 0 0 0 พืน้ที ่14 ไร่ ประชาชนมีสถานที่

ส าหรับการพกัผ่อน

หย่อนใจ และมี

สถานทีอ่อกก าลังกาย

กองช่าง/

กรมโยธาธิ

การ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอมกรีตเสริม

เหล็กด้วย(Aspaltic Concrete) สาย

ทางบา้นแสรออ - บา้นฉันเพล ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวกสบายและ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 9,750 ตร.ม. พร้อม

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 1

 ชุด

4,168,700 4,168,700 0 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน ใช้สัญจร

เชื่อมระหว่างหมู่บา้น

 ต าบล และอ าเภอ 

ทีส่ะดวกสบาย มี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

กองช่าง

รวม  10 โครงการ 81,987,500 79,075,500 0 0 0
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๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV 

System)

เพือ่สร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังใน

พืน้ทีเ่ส่ียงภายในต าบล

ปราสาททอง  ติดต้ัง

อย่างนอ้ยจ านวน 15 จุด

1,000,000 1,000,000 0 0 0 จ านวน

ติดต้ัง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

เพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

อบต.

รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 0 0 0

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภัย

ส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 แบบ ผ.๐๒/๒
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมเสร้างความมัน่คงและปลอดภัย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

132 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

 1 บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ติดต้ังในพ้ืนที่
เสี่ยงภายในต าบล
ปราสาททอง  

จัดซื้อกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
แบบที่ 1 ส าหรับงานรักษาความ
ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน
อื่นๆ จ านวน 15 เครื่อง           
--อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่ายจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ จ านวน 16 ช่อง  
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
POE ( PoE L2 Switch  ) 
ขนาด 16 ช่อง 
ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ฉบับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

1,000,000 1,000,000 0 0 0 ส านักปลัด
อบต. 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ใช้แบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
(๒)การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๒.๑ ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12     5 คะแนน 
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   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   
  3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ        
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ข้อมูลต่าง ๆ โดย 
  ๓.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  ๓.๒ เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย
(Cost)เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
      ๓.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
      ๓.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
      ๓.๕  ผลกระทบ(Impact)  
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(๓)  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 
 ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เท่ากับ ร้อยละ 77.69   โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  81.29 รองลงมาอันดับท่ี ๑ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.91  และผลการประเมินท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
73.33 
 ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน 
123 โครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 412 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ29.85 ของจ านวน
โครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ -30 กันยายน 2563 ) 
 ๓) จ านวนยุทธศาสตร์ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน 15 โครงการ  
งบประมาณ ๑,๑๘๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 10.87 ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
          ๔) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เท่ากับ 97.29 
คะแนน โดย พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด เนื่องจากมี
ความสอดคล้องในทุกระดับ 
 ๕) ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เท่ากับ    
96.71  คะแนน โดยพบว่าประเด็น แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสรุปสถานการการพัฒนา
ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด  เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาและ
แผนงานยุทธศาสตร์มีความเช่ือมโยงกัน  ความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง การน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 138 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -256๕) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน ๔๑๒ โครงการ (จากโครงการท้ังหมด) 
        ๖) การด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พบว่าโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
97.96 และเบิกจ่ายงบประมาณได้คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ และพบว่าโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถด าเนินการเอง
ได้  โดยมีเพียงโครงการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จ านวน 1 โครงการเท่านั้น  
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(๔)ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๑) ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต         
  - ปัญหาความชัดเจนของอาณาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รอยต่อระหว่างต าบลไม่ชัดเจน และการมีบุก

รุกพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ควรเร่งด าเนินการตรวจสอบ
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์และอาณาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อพร้อมของพื้นท่ี ในการจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   

๒) ข้อสังเกตุ  ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   
ข้อสังเกตุ  
๑)การพัฒนาท้องถิ่นมีองค์ประกอบหลายปัจจัย โดยเฉพาะงบประมาณในการด าเนินโครงการ   

ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัดของท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาล าดับความส าคัญของโครงการ และ
ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผลเป้าหมายเป็นส าคัญ รวมถึงความพร้อมของโครงการในการเสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นมาพัฒนาพื้นท่ีในอนาคต ดังนั้นการจัดเตรียมข้อมูล แผนงาน
โครงการก่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญท่ีทุกหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๒) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเริ่มต้นจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
และการจัดเวทีบูรณาการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลร่วมกัน เพื่อให้แผนมีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกันทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ และแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในพืน้ท่ี 
โดยแท้จริง  

ข้อเสนอแนะ          
๑.โครงการ / กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว และปรากฏตามแผน 

ด าเนินงานแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ เว้นแต่กรณีเว้นแต่
มีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ หากมีการกันเงินงบประมาณด าเนินการมากเกินไปจะท าให้แผนงาน
โครงการเกิดการกระจุกตัวในงบประมาณถัดไปและกระทบต่อระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมโครงการ
ตามปกติ 

๒.โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็น
ส าคัญ  

๓.ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพฒันาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ใน 
เรื่องของความพร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะ
ทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลปราสาททองให้มากขึ้น    ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ิน
โครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบ
การด าเนินโครงการให้มากขึ้น  

๕.ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และ มีฐานข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนว
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ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
          ๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
          ๗.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง  การพิจารณาด าเนินการจากโครงการท่ีปรากฏในแผนก่อนเป็นส าคัญ  
เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มากท่ีสุด 

 ผลจากการพัฒนา          
 ๑) ประชาชนได้รับสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเพิ่มข้ึน 
ปัญญาน้ าท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค มีความเพียงพอมากขึ้น 
 ๒) เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ประชาชน ส่วน
ราชการ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท่ีดีของในท้องถิ่นตนเอง  การส่งเสริมด้าน
การกีฬา ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามแบบมาตรฐานก าหนด 
          ๓) ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น าชุมชนประชาชนในพื้นท่ี ได้รับโอกาสและเรียนการรู้ระบบการ
บริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อน าความรู้ปรับใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีต่อไป 
 ๔) ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากรัฐ และได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้ทาง
สาธารณสุข  และสามารถรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีได้ ในพื้นท่ี มีการด าเนินการรณรงค์
และป้องกันโรคติดต่อ และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า  พื้นท่ี
ต าบลปราสาททอง มีหน่วยงานและกองทุนท่ีสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสาธารณของประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึงและครอบคลุม ท้ังหมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นท่ี 
         ๕) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชนท่ีดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี การ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ท้ังด้านข้อมูลข่าวสารราชการ และการบริการประชาชนถึง
พื้นท่ีอย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการท่ีดี  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
ความสมบูรณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นใน
ทุกมิต ิ ประชาชนในพื้นมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน   
 

.................................... 
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ภาคผนวกแนบท้าย 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 25๖๑ ) 
  ๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  ๒. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

๒๐ 
( ๕) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(๓)  

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

(๓)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เ ขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก ค รอ งส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  แ ละ เชื่ อ ม โ ย ง หลั ก ปร ะช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้อง ถ่ิน และ ยุทธศาสตร์ จั งห วัด และ เชื่ อมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

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

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ ง ใด เรื่ องห น่ึงหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตัวชี้ วั ด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  ๓.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  ๔.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปล งที่ มี ผ ล ต่อก าร พัฒนา  อ ย่ า ง น้อย ต้อ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มี ความ
ชั ด เ จ นน า ไ ป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4  โ ค ร งการมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6  โ ค ร งการมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

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

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

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

(5) 
 

 

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

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ว ต่อยอดความไ ด้เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

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

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ย่ั ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

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

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถูก ต้อ ง ตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

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

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

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน………..............................................................................……………………………… 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…............................................................................................................................. ......................................... 

ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี…........................................................................ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรย่ังยืนอย่างครบวงจร   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชุมชน  

  

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   
5. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางสังคมและ
สาธารณสุข 

  

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน   
 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงกา/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    

รวม    
 

 

แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลงัจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 – 30 ปี  (3) 31 – 40 ปี 
  (4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ…………………………. 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชก/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงกา/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที ่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 - 30 ปี  (3) 31 - 40 ปี 
  (4) 41 - 50 ปี  (5) 51 - 60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ…………………………. 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชก/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
 
 
 

แบบที ่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

 




