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 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
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ประกาศ 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565 )   
********************* 

       ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
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กรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จต่อไป  
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ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
สถานที่ตั้ง (เดิม)  ณ  อาคารชั่วคราวสถานีอนามัยต าบลเสม็จ (ปัจจุบัน คือ รพ.สต.เสม็จ)  บ้านเสม็จ   

หมู่ที่  ๑  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
สถานที่ตั้ง (ปัจจุบัน) บ้านหนองพรม  หมู่ที่  7  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์

ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2521  โดยแยกออกจากต าบลหนองฮะ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอส าโรงทาบประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ  60 กิโลเมตร ประกอบด้วย
หมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  โดยมีก านันต าบลเสม็จ  ตามล าดับ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑ นายพงศ์ศักดิ์  แซ่อึง ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2536 
๒ นายสมคิด  ไชยพันนา ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547 
๓ นายเทเวศน์  พางาม ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 
๔ นายบุญล้ า  เลิศล้ า ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2553 – 27  ก.ค. 2554 
๕ นายบุญมา  คุซิตา ก านันต าบลเสม็จ 31  ส.ค. 2554  ถึง  ปัจจุบัน 

ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาต าบลเสม็จ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ดังนี้  ตามล าดับ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานสภาต าบลเสม็จ พ.ศ. 2538– 2540 
๒ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
(ก านันเป็นโดยต าแหน่ง) 

23 ก.พ. 2540 – 2 มี.ค. 2542 

๓ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

10 มี.ค. 2542–10 พ.ค. 2544 

๔ นายพงศ์ศักดิ์  แซ่อึง ประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

10 ก.ค. 2544  – 26 ต.ค. 2545 

๕ นายจักริน  นวฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 6 พ.ย. 2545– 22 มิ.ย. 2548 
๖ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 31 ก.ค. 2548– 30 ก.ค. 2552 
๗ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 6 ก.ย. 2552– ๕ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๘ นายนาครินทร์สาทิพจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ๑๙ ต.ค. 255๖  ถึงปัจจุบัน 

และได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่       
1  กุมภาพันธ์  2552  อาณาเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัด
สุรินทร์ 



  

ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๒ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  มีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองเทพ  อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์  
   มีเขตติดต่อ  ต าบลหัวงัว  อ.สนม  จ.สุรินทร ์
ทิศใต้  มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองไผ่ล้อม  อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ 
   มีเขตติดต่อ  ต าบลตรึม  อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองฮะ  อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ 
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ  ต าบลคาละแมะ  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูงซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูฝน  เริ่ม  เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๘  องศาเซลเซียล 
ฤดูหนาว  เริ่ม  เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือน  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๔  องศาเซลเซียล 
ฤดูร้อน  เริ่ม  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือน  เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙  องศาเซลเซียล 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้แก่ 

- ล าน้ า, ล าห้วย  จ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า  
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ไดแ้ก่ หนองเสม็จ, หนองสังข,์หนองม้า,หนอง

คูแก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระ
โรงเรียนบ้านโนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และปรับขนาด
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2552  แบ่งเป็น       
8  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านเสม็จ ๑ นายอุกริต  บุญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านเสม็จ 
บ้านหนองม้า ๒ นายกิตติพงษ ์ แอ่งสุข ผู้ใหญ่บ้านหนองม้า 
บ้านสังแก ๓ นายบรรพจน์  วิชุมา ผู้ใหญ่บ้านสังแก 
บ้านสองห้อง ๔ นายทองมูล  วิชุมา ก านันต าบลเสม็จ 
บ้านโนนชัย ๕ นายทองใส  ศรียะนัย ผู้ใหญ่บ้านโนนชัย 



  

ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๓ 

 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านตาก่ า ๖ นายศรีราชา  จินพละ ผู้ใหญ่บ้านตาก่ า 
บ้านหนองพรม ๗ นายสุทัศน์  บุตรแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองพรม 
บ้านศรีสวัสดิ์ ๘ นายบุญเสริม  ดัชถุยาวัตร ผู้ใหญ่บ้านศรีสวัสดิ์ 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ปัจจุบันมีจ านวน  ๘ หมู่บ้าน  มีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ๑  คน  และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน   

3.ประชากร 
         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๓,526 คน  แยกเป็นชาย  ๑,๗39 คน  หญิง  ๑,๗87  คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเสม็จ 286 289 575 103 
2 บ้านหนองม้า 451 460 911 158 
3 บ้านสังแก 229 269 498 88 
4 บ้านสองห้อง 183 183 366 78 
5 บ้านโนนชัย 195 196 391 73 
6 บ้านตาก่ า 166 159 325 61 
7 บ้านหนองพรม 121 128 249 45 
8 บ้านศรีสวัสดิ์ 108 103 211 43 

รวม ๑,๗39 ๑,787 ๓,๕26 649 

ข้อมูล  ณ  วันที่  5   มิถุนายน  พ.ศ. 2562  : ที่ว่าการอ าเภอส าโรงทาบ 

3.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน คน คน 
  น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม 15 22     37 
    ๑  ปีเต็ม – ๒  ป ี 37 32 69 
    ๓  ปีเต็ม – ๕  ป ี 56 43 99 
  ๖  ปีเต็ม – ๑๑  ป ี 121 122 243 
๑2  ปีเต็ม – ๑๔  ป ี 60 67 127 
๑๕  ปีเต็ม – ๑๗  ป ี 76 67 143 
๑๘  ปีเต็ม – ๒๕  ป ี 203 212 415 
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ช่วงอาย ุ
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน คน คน 
๒๖  ปีเต็ม – ๔๙  ปี 691 626 1,317 
๕๐  ปีเต็ม – ๖๐  ปี 230 251 481 

มากกว่า  ๖๐  ปี  ขึ้นไป 250 345 595 
รวม 1,739 1,787 3,526 

 ข้อมูล  ณ  วันที่  4 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  : ที่ว่าการอ าเภอส าโรงทาบ 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 

๔.๑.๑ ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านสังแก  เป็น  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  2 3 4 7 ๑  ห้องเรียน 
อนุบาล  3 7 5 12 ๑  ห้องเรียน 

รวม 10 9 19 2  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 8 9 17 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๒   6 9 15 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๓   10 3 13 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๔   5 11 16 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๕   8 10 18 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๖   9 7 16 ๑  ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น 56 58 114 6  ห้องเรียน 

โรงเรียนการุญวิทยา  เป็น  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  2 5 5 10 ๑  ห้องเรียน 
อนุบาล  3 8 6 14 ๑  ห้องเรียน 

รวม 13 11 24 ๒  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 4 8 12 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๒   13 6 19 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๓   6 4 10 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๔   10 6 16 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๕   9 4 13 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๖   3 11 14 ๑  ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น 45 39 84 6  ห้องเรียน 
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ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ 8 8 16 ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒   1 13 14 ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓   6 2 8 ๑  ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น 73 73 146 ๑๑  ห้องเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

๔.๑.๒ ระดับปฐมวัย  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก 

เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ตั้งแต่  ชั้นอนุบาล ๓ - ๕  ขวบ 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับปฐมวัย 20 15 35 21 11 32 
รวมทั้งสิ้น 35  คน 32  คน 2  ห้องเรียน 

  ข้อมูล  ณ  วันที่  4   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
๔.๒ สาธารณสุข 

๔.๒.๑  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ  จ านวน  ๑  แห่ง 
          ๔.๒.๑.๑ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ๑๐๐% 
          ๔.๒.๑.๒ ผู้ติดเชื้อ  H.I.V.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  ๔  คน 

ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ 
          ๔.๒.๑.๓ ผู้สูงอายุ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  572   คน 

๔.๒.๑.๔ ผู้พิการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  280  คน 
 ทั้งนี้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  H.I.V.  ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็จ 
๔.๓ อาชญากรรม 

ได้รับบริการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนจากสถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ  และศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

๔.๔ ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ  โดยมีการอบรมให้ความรู้ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แกประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสม็จ 
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๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ  เช่น  

จัดซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ต าบลเสม็จ  และด าเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลเสม็จในวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น  วันผู้สูงอายุ  วันสงกรานต์  เป็นต้น 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

๕.๑.๑ ต าบลเสม็จมีถนนหลัก  2  สาย  ส าหรับใช้สัญจรติดต่อกับอ าเภอส าโรงทาบ  ได้แก่ 

- สายที่  1  จากบ้านส าโรงทาบ – บ้านสังแก – บ้านตาก่ า – บ้านจังเกา (ต.หนองไผ่
ล้อม) ถึง  อ าเภอส าโรงทาบ 

- สายที่  2  จากบ้านโนนชัย–บ้านเสม็จ–บ้านหนองม้า–บ้านค้อ (ต.หนองฮะ) ถึง  
บ้านขอนแก่น (ต.หนองฮะ) – บ้านหนองดุม (ต.ศรีสุข)  ถึง  อ าเภอส าโรงทาบ 

ถนนส่วนใหญ่ในต าบลเสม็จ  เป็นถนนลาดยาง  ส่วนภายในหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดินลงหินคลุก  ถนนดิน  และถนนดินลงหินคลุกผสมลูกรัง 

  ๕.๑.๒ การคมนาคมแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่/บ้าน ประเภทถนน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ที่มาของถนน 
หมายเหตุ 

ด าเนินการเอง ถ่ายโอน 
1/เสม็จ ถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดิน 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนทางเกวียน 

๘๐0 
2,๕๘0 
๑,๓๐๐ 

๔๐0 
๑,๖๐๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

2/หนองม้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดิน 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนทางเกวียน 

๒,๕๐0 
600 

๔,๖๐๐ 
๕,๔๘๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

3/สังแก ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 

4,000 
8๔0 

๑,๙๘0 
2,๖๖0 

- 
√ 
√ 
√ 

√ 
- 
- 
- 

บ้านส าโรงทาบ-บ้านสังแก 
(สายหน้า รพ.ส าโรงทาบ -

บ้านจังเกา) 

4/สองห้อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 

1,000 
1,260 

√ 
√ 

- 
- 

 

5/โนนชัย ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 

๕๐0 
๓4๐ 

1,๒๕0 
๒,๐๐0 

√ 
√ 
√ 
√ 

- 
- 
- 
- 
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หมู่ที่/บ้าน ประเภทถนน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ที่มาของถนน 
หมายเหตุ 

ด าเนินการเอง ถ่ายโอน 
6/ตาก่ า ถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินลงหินคลุก 

๑,๖๐๐ 
๘๖0 

๗๐ 

- 
√ 
√ 

- 
- 
- 

ตาก่ า-จังเกา 
(ด าเนินการโดย

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์) 

7/หนองพรม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนดินลงลูกรัง 

1,๒๓0 
๖00 
๕๓๐ 
๗๐๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

8/ศรีสวัสดิ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙๗0 √ -  

รวม 

ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนดินลงลูกรัง 

๖,๙๐0 
๙,๐๙๐ 
๕,1๓0 

๑๐,๗๒๐ 
๑,๕๐๐ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
- 
- 
- 
- 

 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  ๗๖๐  

ครัวเรือน 
๕.๓ การประปา 
  การประปา  มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  

จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
๕.๓.๑ ระบบประปาบ้านเสม็จ  หมู่ที่  1  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านเสม็จ      

หมู่ที่  ๑  และบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕  รวม  ๓๐๑  ครัวเรือน 
๕.๓.๒ ระบบประปาบ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน

หนองม้า  หมู่ที่  ๒รวม  ๑๘๓  ครัวเรือน 
๕.๓.๓ ระบบประปาบ้านสองห้อง  หมู่ที่ ๔  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านสอง

ห้องหมู่ท่ี๔รวม  ๙๕  ครัวเรือน 
๕.๓.๔ ระบบประปาบ้านตาก่ า  หมู่ที่  ๖  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านตาก่ า  

หมู่ที่  ๖, บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓, บ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  รวม  ๒๑๘  ครัวเรือน 
๕.๓.๕ ระบบประปาบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน

หนองพรม  หมู่ที่  ๗  รวม  ๕๔  ครัวเรือน 

๕.๔ โทรศัพท ์
  ปัจจุบันทุกชุมชนในต าบลเสม็จใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (103) บ้านสังแก  จ านวน  ๑  แห่ง 
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๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
  การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยพึ่งพาอาศัย

น้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร  มีพื้นที่การเพาะปลูก  ได้แก่ท านา  ท าไร่  หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปรับจ้างเป็นอาชีพเสริม  ค้าขาย  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

๖.๒ การประมง 
  การประมงเนื่องจากสภาพโดยทั่วไปไม่เหมาะสมต่อการท าประมง  ดังนั้น  การเลี้ยงปลาจึง

เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  หรือท าการเลี้ยงปลาในนาข้าวช่วงฤดูท านา 
๖.๓  การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์  ประชาชนท าการเลี้ยงสัตว์  เพ่ือใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและค้าขายบ้าง

บางส่วน  เช่น  โค  กระบือ  เป็ด  ไก่  สุกร  เป็นต้น 
๖.๔ การบริการ 
  พ้ืนที่ต าบลเสม็จ  มี  จ านวน  ๘  หมู่บ้าน  เป็นชุมชนขนาดเล็กการบริการด้านต่าง ๆ  จึงมี

การด าเนินการในชุมชน 
๖.๕ การท่องเทีย่ว 
  ต าบลเสม็จไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีต าบล 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรม  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ยังไม่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพานิชยกรรมประชากรบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์ 
ร้านค้า    ๓1 แห่ง 
ร้านรับท าเฟอร์นิเจอร์    ๑ แห่ง 
โรงสีข้าว    ๑4 แห่ง 
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง 
เสาสัญญาณโทรศัพท์     ๒ แห่ง 

                            ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์           3      แห่ง 
                                                 ขายน้ าเตา้หู้            1      แห่ง 

๖.๘ แรงงาน 
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูก

ข้าว    ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ต าบลเสม็จมีหมู่บ้าน/ชุมชน  ๘  หมู่บ้าน  ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๓,๕26 คน  แยกเป็น
ชาย  ๑,739  คน  หญิง  ๑,๗87  คน 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเสม็จ 286 289 575 103 
2 บ้านหนองม้า 451 460 911 158 
3 บ้านสังแก 229 269 498 88 
4 บ้านสองห้อง 183 183 366 78 
5 บ้านโนนชัย 195 196 391 73 
6 บ้านตาก่ า 166 159 325 61 
7 บ้านหนองพรม 121 128 249 45 
8 บ้านศรีสวัสดิ์ 108 103 211 43 

รวม ๑,๗39 ๑,787 ๓,๕26 649 

 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยพึ่งพาอาศัย

น้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร  มีพื้นท่ีการเพาะปลูก  ได้แก่ท านา  ท าไร ่
๗.๓ ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ต าบลเสม็จมีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร   
- ล าน้ า, ล าห้วยจ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า 
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่ หนองเสม็จ, หนองสังข์,หนองม้า, หนอง

คูแก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระโรงเรียน
บ้านโนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

๗.๔ ข้อมูลแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
  ๗.๔.๑ ต าบลเสม็จ  มีระบบประปาใช้อุปโภคอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็จ  จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ (งบประมาณจากโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ  หมู่บ้านละ  500,000  บาท) 

๗.๔.๑.๑ ระบบประปาบ้านเสม็จ  หมู่ที่  1  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
เสม็จ  หมู่ที่  ๑  และบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕  รวม  ๓๐๑  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๒ ระบบประปาบ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุม
บ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  รวม  ๑๘๓  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๓ ระบบประปาบ้านสองห้องหมู่ที่ ๔  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
สองห้องหมู่ที ่ ๔ รวม  ๙๕  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๔ ระบบประปาบ้านตาก่ า  หมู่ที่  ๖  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
ตาก่ า  หมู่ที่  ๖, บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓, บ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  รวม  ๒๑๘  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๕ ระบบประปาบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุม
บ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗  รวม  ๕๔  ครัวเรือน 

๗.๔.๒ ต าบลเสม็จมีสถานที่ผลิตน้ าเพื่อใช้ในการบริโภคประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน  ๔  แห่ง  ได้แก่   
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๗.๔.๒.๑ โรงน้ าดื่มบ้านเสม็จ  หมู่ที่  ๑ 
๗.๔.๒.๒ โรงน้ าดื่มบ้านสองห้อง  หมู่ที่  ๔ 
๗.๔.๒.๓ โรงน้ าดื่มบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗ 
๗.๔.๒.๔ โรงน้ าดื่มบ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  

๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา  ประชาชนต าบลเสม็จ  หมู่ที่  ๑ – ๘  นับถือศาสนาพุทธ 
  ศาสนสถานในต าบลเสม็จมีจ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑ วัดบ้านเสม็จ  บ้านเสม็จ  หมู่ที่  ๑ 
   ๒ วัดบ้านหนองม้า  บ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒ 
   ๓ วัดสหมิตรบ ารุง  บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓ 
   ๔ วัดชัยมงคลบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕ 
   ๕ ที่พักสงฆ์บ้านหนองพรม  บ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีการรดน้ าด าหัวให้แก่ผู้สูงอายุในทุกชุมชน  ช่วงเดือน

พฤษภาคม  จะมีประเพณีบุญบั้งไฟ  และช่วงออกพรรษาของทุกปีในทุกชุมชนจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาที่โดดเด่น  จะมีพิธีการร าแกลมอ  เพ่ือเป็นการเคารพผีบ้านที่นับถือ 
  ภาษาถ่ิน  ต าบลเสม็จจะมีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ  ภาษากูย  โดยมีภาษาไทยเป็นภาษา

ราชการ 
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า  ผลิตและทอพรมเช็ดเท้า 
  กลุ่มทอผ้าไหมกูย  ผลิตผ้าไหม  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  ทรัพยากรน้ าในพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้แก่ 

- ล าน้ า, ล าห้วยจ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า  
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่ หนองเสม็จ, หนองสังข,์หนองม้า,หนอง

คูแก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระโรงเรียน
บ้านโนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

9.2 ป่าไม้  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
9.3  ภูเขา  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ภูเขา 
9.4  คุณภาพของทรัพยากร  พ้ืนที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูง  ซ่ึงต้องรอฤดูฝนเพ่ือท า

การเกษตร     
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    ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี    
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ   โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)         สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ การ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   ๒ คณะ 
ได้แก ่(๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า  ร่างแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน  การยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ  สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่าง
ที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ ผ่ านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน ด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจใน
ระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและ
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ชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ 
โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ 
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับ ในอนาคต 
๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป  และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรป
นั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
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ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น   กดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                  
ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตรา
การว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐  เป็นร้อยละ 
๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น   ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่ เพี ยงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้ งในกลุ่ มทั กษะฝีมื อสู งและกลุ่ มทั กษะฝี มื อระดับล่ าง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์   เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็
ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า 
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด ด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประช าชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่
ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
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 โครงสร้างที่ เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                 
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัด  ที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อน
และควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยัง
ต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนา
ประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด    ทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก   และ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และกรอบการ
ท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน การพัฒนาไปใน
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ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย พรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไป สู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่ง
เป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง                       เขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
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ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่ จะบรรลุ วิสั ยทัศน์ และท า ให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่ พึ งประสงค์นั้ น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือ
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ่(๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น  สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
                   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
                   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
                   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
                  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 
                  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

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

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

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

                  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  แต่ทั้ งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข                    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขจึง
ได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย จะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ ตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 
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Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ การลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนา
ที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง ใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมใน ช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมาและยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
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ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดย ในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔  จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓  และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDPในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกใน เขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
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ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
                   (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม  เจเนอเรชั่น 
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖  และร้อยละ ๐.๒ 
ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา   (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่
ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
                 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมด
มาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
                ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี ๒๕๔๓  เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี ้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญ
ที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
 (๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ 
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสทิธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

         (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐   ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

        (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

       (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕    เป็น ๒.๔๗๑ ล้าน
คน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไร  ก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

      (๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้
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ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่
ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็
ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑  ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอยา่งต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่
ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕             ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชาย



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๘ 

 

เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
น าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของ
การน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด   ๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อย
ละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่ พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
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มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ 
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าว
เป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
 (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
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สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นทีม่ีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
  (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด   ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ ไข การกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๔๐ และ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
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ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ
ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔                 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
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ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น 
(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 
๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
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ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้  ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙  
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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 ๓.๒ บริบทภายนอก 
      ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
     องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึนนอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
    ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ  Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิต ที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
   ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน             
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้าน
สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ 
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เปิด เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจาก
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการ
เติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนว
ปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติ
ให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
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ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
      ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาค    
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
    ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
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ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน         อากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ 
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิต
ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการ
ด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
ด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการ
ใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) 
และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
    ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
       ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
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การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

     ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ         
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้
แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว
ป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ เบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย 
โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทย
มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็น
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
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         ทั้งนี้  ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ 
ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง 
สังคม ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้
เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม    
ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย   
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
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การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ             
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว     

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ 
ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคน
ในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา  ความร่วมมือใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
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ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็น
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การ
พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้ง
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่าย 
การขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก
ถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มี
ทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความ
เจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
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       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ  และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุก
และรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่
ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดั บอนุภูมิภาค อาทิ การ
ด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็น
ที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลัง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ 
Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     1.3.1 แผนพัฒนาภาค มีความสัมพันธ์ในด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนrพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ด้านความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ผลิตพลังงานทดแทน 
   แนวทางการพัฒนา 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
1.1 พัฒนาพื้นที่ทุ่งกลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่ง

ผลิต 
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยการปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
เกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ  
พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
2.1 พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย 

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค 
สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ 

2.2 ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพ้ืนที่ขอนแก่น นครราชสรมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้า
ฝ้ายย้อมครามในพ้ืนที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้า กา
รอกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

     2.3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์  นครราชสีมา ชัยภูมิ  
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน 

3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  

และกีฬาสู่นานาชาติ 
3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย

เพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย ส่งเสริม
กิจการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพื่อกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนท้องถิ่น 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม และแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 
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     4.2 พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่แหล่งน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็ก
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 

     1.3.2 พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  

 

       วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
1.) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2.) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3.) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4.) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7.) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และค้าชายแดน 
8.) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา   
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร   
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร        
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค        
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม        
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน        
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน        
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย        
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร        
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
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2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
     วัตถุประสงค์  

   1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย   
   2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

เพ่ิมข้ึน   
            แนวทางการพัฒนา  

   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว       
   2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว       
   2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว       
   2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  

          2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา       
   2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง       
   2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน       
   2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน       
   2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด       
   2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ       
   2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
   2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข   

     แนวทางการพัฒนา    
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ                 
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง    
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕๐ 

 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวดัสุรินทร์ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 

   “เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเท่ียววิถีชุมชน  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

วัตถุประสงค์รวม 
1. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 
  1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
  3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
  4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
  5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
  6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
  2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
  3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 
  2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การเพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
  2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
  3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 
   วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการายใหม่ 
  2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
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  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อปี 
  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่านพรมแดน
แบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว และการบริการ 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้ 

มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 

 ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
3. จ านวนชุมชน / หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้น 

 

 แนวทางการพัฒนา 
1.  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
2.  การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3.  การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 

 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่  80 ปีขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่มีงานท าได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 

ทุกคน 
5. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. จ านวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย 

และห่างไกลยาเสพติด 
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรนิทร   
วิสัยทัศน (Vision)  

“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ” 
         “ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร  ประกอบดวย 5 ดาน  

ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด 
1.5 พ้ืนที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.6 การพัฒนาแหลงน้ าและบริหารจัดการน้ าอยางมีระบบ 

         ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ 
การทองเที่ยว 

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ 
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิง 

นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี 

คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด.                
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ 

           ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา 

สิ่งแวดลอม 
3.4 พัฒนาแหลงน้ าและระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 
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        ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู 
4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง 
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
4.6 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได 
4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

                              พระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม 
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน 
4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง 
4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 

       ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการสาธารณะสุขกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬากับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
5.4 การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค การสื่อสาร 
5.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพ้ืนที่ชายแดน 

2.5 ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

  “คุณภาพชีวิตดี  เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน” 

3.2.2 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  
๑. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ า  และทางบก 
๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค 
๓ . สนับสนุนให้ราษฎรท าการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
๔. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๕. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และประเพณี 
๖. ส่งเสริมสุขภาพ  สุขอนามัย  และการออกก าลังกาย 
๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๓.๒.3 ยุทธศาสตร ์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและ

การท่องเที่ยว  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

๓.๒.4 เป้าประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

3.2.5 ตวัชีวัด 
 1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก. ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

3.2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น 
ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว 
ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
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การสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู ้
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพือ่ความ
มั่นคงของชาติเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

- พัฒนาการเกษตร  วางแผน สง่เสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม 
- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในพื้นที่ต าบลเสม็จและอ าเภอ
ส าโรงทาบ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกตน้ไม้ในปา่ชุมชน ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า สรา้งและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯเปน็ต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
พ้ืนที่ 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้านกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๓.๒.๖ กลยุทธ ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

๓.๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 
ยุทธศาสตร์ และ 12  กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

๓.๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยมีการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด   ซึ่งทุกแผนงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)ได้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
เป็นอย่างดี  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่สนองนโยบายของผู้บริหาร สนองนโยบาย
ของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดดังกล่าวได้จัดแสดงดังตารางข้างล่างนี้  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด 
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๓.๓ การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสม็จ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน  โดยใช้เทคนิคการ  SWOTAnalysis  เพ่ือ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาในภาพรวม  ดังนี้ 

๓.๓.๑.๑ วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 

จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. ด้านการบริหาร 
     1.1  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
     1.2  มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
     1.3  มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับ
ชั้น 
     1.4  มีการก ากับดูแลจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
     1.5  มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
     1.6  มีผู้น า  ผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ความต้องการของประชาชน  สนับสนุนแนวคิด  และ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อย่างต่อ เนื่ อง  มีการพัฒ นาในด้ านสั งคม   และ
การศึกษาสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  ตามแผนการกระจายอ านาจ  และโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านการบริหาร 
     1.1  ขาดการวางผังเมืองที่ดี  เพ่ือรองรับการพัฒนา
ในอนาคต  พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ  พรบ. 
จัดรูปที่ดิน  ท าให้  อบต. ไม่มีอ านาจที่จะออกข้อก าหนด
หรือออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ได้เต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่
นอกเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมือง  การก่อสร้าง
อาคารต่างๆ จึงไม่มีการควบคุม 
     1.2  มีจ านวนโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนจ านวนมาก  ท าให้ด าเนินการได้ไม่ทั่วถึง 
     ๑.๓  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง  อบต.
ไม่สามารถด าเนินโครงการได ้
๑.๔  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหาร 
     ๑.๕  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
๒.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  
สนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น 
2.๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
     2.1  มีส่วนราชการหลายส่วนในพ้ืนที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่ทับซ้อนกัน  ท าให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 
     2.2  ระเบียบยังขาดความชัดเจน  มักถูก  สตง.

ยุทธศาสตร์ อปท. 
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หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 
     2.2  มีขอบเขต  อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็ม
พ้ืนที ่
     2.3  การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ  
     2.4  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

ทักท้วงอยู่เสมอ 
    
 
  2.3  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล จาก
ส่วนกลางยั งไม่ เต็ มที่   ยั งต้องอยู่ภ ายใต้การก ากับ
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
     2.4  มีระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก  ส่งผลให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัว  ล่าช้า  ประชาชนเบื่อหน่าย 

3. บุคลากร 
     3.1  บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  ท า
ให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
     3.2  บุคลากรมีความพร้อมที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงานบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดย
การประชุมฝึกอบรม  และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. บุคลากร 
    3.1  บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย  ท าให้การท างาน
ไม่ต่อเนื่อง 
     3.2  บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจ  ทั้งที่
เป็นอ านาจหน้าที่ที่ต้องท า 

4. งบประมาณ 
     4.1  มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง  
ท าให้มี อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
     ๔ .๒   ได้ รับ งบประมาณ จากการจัดสรรจาก
ส่วนกลาง 
     ๔.๓  สามารถประสานงบประมาณอุดหนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

4. งบประมาณ 
     4.1  งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ท าให้ด้านอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
 

๓.๓.๑.๒ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
     1.1  แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการ
ปฏิรูปโครงสร้าง  อ านาจหน้าที่  ท าให้บทบาทการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
     1.2  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
(Area - Based) และการบริหารราชการแบบบูรณา
การ   

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
     1 .1   การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง  และการ
แทรกแซงทางการเมือง  การเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลต่อ
การด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
     1.2  พ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้ 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
     ๒.๑  แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีชื่อเสียง 
     ๒.๒  แหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพ 
     2.๓  การขยายตลาดทางการค้าการลงทุน  ทั้ง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     2.๔  การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างใน
สินค้า 
     2 .๕  แนวทางการพัฒนาประเทศที่ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๖  มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.๗ อัตราค่าแรงข้ันต่ า  300  บาท 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
     2.1  ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
     2.2  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภคเช่น  น้ ามันข้าวสาร  อาหารแห้ง  ยารักษา
โรคแพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
      2.3  ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
     2.4  เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
     2.5  กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
     2.5  ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ  เช่น  การปลูกพืชเชิงเดียว 
     2.6  เกิดภัยพิบัติ เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยหนาว  
ภัยแล้ง  ท าให้ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางด้าน
เกษตรกรรม  ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
     3.1  มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่  และมีศูนย์
การเรียนรู้นอกระบบ  ซึ่งมีความพร้อม  มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
     3.2  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ  
จ านวน  ๑  แห่ง  เพียงพอในการให้บริการทาง
การแพทย์เบื้องต้น 
     3.3  รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
     3.1  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
     3.2  ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคมและความ
ยากจนมีความคลาดเคลื่อน  ประชาชนให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน  ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจจริง
ในโครงการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
     3.3  การตอบรับกระแสบริโภคนิยม  และวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
     3.4  ปัญหายาเสพติด  แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

4. ระเบียบกฎหมาย 
     4.1  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้ าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณ ะ  เพ่ื อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริม  และ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  อบต. 
     4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลมี
นโยบายในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  และการ

4. นโยบายรัฐบาล 
4.1  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก  ท าให้การ
ด าเนิ นงานไม่คล่องตัว เกิดความล่ าช้ าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
     ๔.๒  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหาร 
งานของท้องถิ่น  และยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  และการ
ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน 
     4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 -2559) ในการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม  เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึง
ปัจจัยการประกอบอาชีพ  ทั้งแหล่งเงินทุน  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และทักษะความรู้ที่เป็นฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง  และการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน  สนับสนุนครัวเรือนและ
องค์กรเกษตรกร  ชุมชนและเกษตรกรให้เข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
     4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  เน้น
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ด้านการพัฒนา
สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้  มีสุขภาพกาย
และจิตดี  พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข  ภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมมาก 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     5.2  ไม่มีระบบก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
     5.3  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC  หรือ  Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10  ประเทศ โดย

มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน  เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน  จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง  จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น  และการน าเข้า  ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี  ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอ
ไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean  จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31  ธนัวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชน
นั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่ าฝืนกฎหมาย
จากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
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4. ยุทธศาสตการร์พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจาก

คนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่  ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  ยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ  ใน

อาเซียน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น 

อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน 
 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ ส าคัญคงหนีไม่ พ้น  โรคติดต่อที่ส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs  ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย  การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต  อนุมัติต่างๆ  ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ   เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้ อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ส่วนที ่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

ส านักปลดั  กองคลัง  
ส่วนการศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
ส่วนศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรยีบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
ส่วนศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการเกษตร  
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริการชุมชน 

ส านักปลดั 
 

กองคลัง กองช่าง 
ส่วนศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง ส านักปลัด 
ส่วนศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

ส านักปลดั  กองคลัง  
ส่วนการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
ส่วนศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
ส่วนศึกษา 

 
  



ส่วนที่  3   บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น    ๖๖ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์       

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  4  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

28 

 
 

10,957,500 

 
 

51 

 
 

19,998,400 

 
 

75 

 
 

28,947,400 

 
 

75 

 
 

28,947,400 

 
 

75 

 
 

28,947,400 

 
 

304 

 
 

117,798,100 

รวม 35 10,957,500 51 19,998,400 75 28,947,400 75 28,947,400 75 28,947,400 304 117,798,100 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 

16 
 

4 
 

7 

 
 
 

1,910,000 
 

205,000 
 

1,496,400 

 
 
 

16 
 

4 
 

7 

 
 
 

1,910,000 
 

205,000 
 

1,496,400 

 
 
 

16 
 

4 
 

7 

 
 
 

1,910,000 
 

205,000 
 

1,496,400 

 
 
 

16 
 

4 
 

7 

 
 
 

1,910,000 
 

205,000 
 

1,496,400 

 
 
 

16 
 

4 
 

7 

 
 
 

1,910,000 
 

205,000 
 

1,496,400 

 
 
 

80 
 

20 
 

35 

 
 
 

9,550,000 
 

1,025,000 
 

7,482,000 

รวม 27 3,611,400 27 3,611,400 27 3,611,400 27 3,611,400 27 3,611,400 135 18,057,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

 
 
 

9 
 

5 

 
 
 

660,000 
 

760,000 

 
 
 

9 
 

4 

 
 
 

660,000 
 

700,000 

 
 
 

9 
 

8 

 
 
 

660,000 
 

1,650,000 

 
 
 

9 
 

8 

 
 
 

660,000 
 

1,650,000 

 
 
 

9 
 

8 

 
 
 

660,000 
 

1,650,000 

 
 
 

45 
 

33 

 
 
 

3,300,000 
 

4,760,000 

รวม 14 1,420,000 13 1,360,000 17 2,310,000 17 2,310,000 17 2,310,000 78 9,710,000 

 
 

แบบ ผ. 01 



ส่วนที่  3   บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น    ๖๗ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานบริการชุมชน 

 
 
 
 
 

2 
- 

 
 
 
 
 

1,150,000 
- 

 
 
 
 
 

4 
- 

 
 
 
 
 

1,550,000 
- 

 
 
 
 
 

4 
- 

 
 
 
 
 

1,550,000 
- 

 
 
 
 
 

4 
- 

 
 
 
 
 

1,550,000 
- 

 
 
 
 
 

4 
- 

 
 
 
 
 

1,550,000 
- 

 
 
 
 
 

18 
- 

 
 
 
 
 

7,350,000 
- 

รวม 2 1,150,000 4 1,550,000 4 1,550,000 4 1,550,000 4 1,550,000 18 7,350,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
 

8 
 
- 
 
 

 
 
 
 

1,010,000 
 
- 

 
 
 
 

7 
 

1 

 
 
 
 

2,800,000 
 

30,000 

 
 
 
 

11 
 

2 

 
 
 
 

5,320,000 
 

130,000 

 
 
 
 

11 
 

2 

 
 
 
 

5,320,000 
 

130,000 

 
 
 
 

11 
 

2 

 
 
 
 

5,320,000 
 

130,000 

 
 
 
 

48 
 

7 

 
 
 
 

19,770,000 
 

420,000 

รวม 8 1,010,000 8 2,830,000 13 5,450,000 13 5,450,000 13 5,450,000 55 20,190,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

9 
4 

 
 
 
2,960,600 
410,000 

 
 
 

11 
4 

 
 
 

4,123,150 
410,000 

 
 
 

11 
5 

 
 
 

4,123,150 
430,000 

 
 
 

11 
5 

 
 
 

4,123,150 
430,000 

 
 
 

11 
5 

 
 
 

4,123,150 
430,000 

 
 
 

53 
23 

 
 
 

19,453,200 
2,110,000 

รวม 13 3,370,600 15 4,533,150 16 4,553,150 16 4,553,150 16 4,553,150 76 21,563,200 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  3   บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น    ๖๘ 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 

 
 

3 
- 

 
 

295,000 
- 

 
 

6 
- 

 
 

365,000 
- 

 
 

6 
- 

 
 

365,000 
- 

 
 

7 
- 

 
 

485,000 
- 

 
 

7 
- 

 
 

485,000 
- 

 
 

29 

 
 

   1,995,000 

รวม 3 295,000 6 365,000 6 365,000 7 485,000 8 485,000 29 1,995,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 

 
 

6 
- 
- 
- 

 
 

3,580,000 
- 
- 
- 

 
 

6 
- 
- 
- 

 
 

3,580,000 
- 
- 
- 

 
 

6 
- 
- 
- 

 
 

3,580,000 
- 
- 
- 

 
 

6 
- 
- 
- 

 
 

3,580,000 
- 
- 
- 

 
 

6 
- 
- 
- 

 
 

3,580,000 
- 
- 
- 

 
 

30 

 
 

17,900,000 

รวม 6 3,580,000 
 

6 3,580,000 
 

6 3,580,000 
 

6 3,580,000 
 

6 3,580,000 
 

30 17,900,000 

รวมทั้งสิ้น 101 25,394,500 130 37,827,950 163 50,366,950 165 50,486,950 165 50,486,950 725 232,563,300 

 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๖๙ 

 

 รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท)  

1 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ภายใน
หมู่บ้านโนนชัย  
 หมู่ท่ี ๕   

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า

ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.ภายใน
หมู่บ้านโนนชัย  หมู่ท่ี  ๕  
ปริมาณงาน  กว้าง  ๐.๕0 
เมตร  หนา 0.๕๐ เมตร  ยาว  
600 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด 

- 755,000 755,000 755,000 755,000 - แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
- การระบายน้้าท่ีดีขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 
 

๒ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านสอง
ห้อง  หมู่ท่ี  ๔  

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า

ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) ภายใน
หมู่บ้านสองห้อง  หมู่ท่ี  ๔   
ปริมาณงานกว้าง 0.๕0 เมตร  
หนา  0.50  เมตร ยาว  890  
เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  
จ้านวน  1 ชุด 

- 1,116,600 1,116,600 1,116,600 1,116,600 - แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
- การระบายน้้าท่ีดีขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 
 

 

แบบ  ผ.02 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงภายใน
หมู่บ้านหนองม้า 
หมู่ท่ี  ๒ 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า

ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน
หมู่บ้านหนองม้า   
หมู่ท่ี  ๒ ปริมาณงาน  
กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๕๐เมตร ยาว  ๗๕.๐๐  
(ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเสม็จ) 

๒๓๕,๐๐๐ 
 

๒๓๕,๐๐๐ 
 

๒๓๕,๐๐๐ 
 

๒๓๕,๐๐๐ 
 

๒๓๕,๐๐๐ 
 

- แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
- การระบายน้้าท่ีดีขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
สองข้างทางห้วย
หว้าบ้านสังแก  
หมู่ท่ี  ๓   

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ปริมาณงานขนาด  กว้าง 
3.00 ม. ยาว  2,120 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 636 ลบม. 
พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 
1 ชุด 

334,๐00 
 

334,๐00 
 

334,๐00 
 

-334,๐00 
 

334,๐00 
 

- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้นกั้นน้้า
ห้วยจริง 

เพื่อก่อสร้าง 
ฝายน้้าล้น 

 

ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้นห้วย
จริงสันฝายสูง 1.50-
2.00 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 
สันฝายกว้าง 20. ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
 1 ชุด 

 

- 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

- จ้านวนฝายน้้าล้น 
เพิ่มขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

ระบายน้้าได้ดี 
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วม/ภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๑ 

 

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 2565 
 (บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ด้าน
ทิศใต้   บ้านหนอง
ม้า  หมู่ท่ี 2 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ด้านทิศใต้          
บ้านหนองม้า  หมู่ท่ี  2 
ปริมาณงาน  ขนาด กว้าง  
4.00  ม.  ยาว  ๗๐๐ ม.  สูง 
0.15  ม.มีพื้นท่ีเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๒,๘00 ตรม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน  ๑  ชุด 

๑,๕๑๔,000 
 

๑,๕๑๔,000 
 

๑,๕๑๔,000 
 

๑,๕๑๔,000 
 

๑,๕๑๔,000 
 

- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  
ซอยบ้านนางจรูญ 
สวาทรัมย์   
บ้านหนองพรม  
หมู่ท่ี  7 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาง
จรูญ สวาทรัมย์   บ้านหนอง
พรม  หมู่ท่ี  7 ปริมาณงาน   
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว ๒๐0 
เมตร   หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด 

๔๓๙,000 
 

๔๓๙,000 
 

๔๓๙,000 
 

๔๓๙,000 
 

๔๓๙,000 
 

- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
จากบ้านโนนชัย  
หมู่ท่ี  ๕  ไป     
โคกหนองแคน     
ไป ห้วยจริง   

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจาก
บ้านโนนชัย  หมู่ท่ี  ๕  ไปโคก
หนองแคนไปห้วยจริง 
ปริมาณงาน  ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,526  ม.  
หนาโดยเฉลี่ย  0.10 ม. มี
ปริมาตรหินคลุก 610 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน  ๑  ชุด 

- 
 

388,000 
 

388,000 
 

388,000 
 

388,000 
 

- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๒ 

 

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ

บ 
 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลงหินคลุกสาย
บ้านโนนชัย  หมู่ท่ี  ๕  
ไปบ้านเก่า 
ทางทิศตะวันตก
หมู่บ้าน 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายบ้าน
โนนชัย  หมู่ท่ี  ๕  ไปบ้านเก่าทาง
ทิศตะวันตกหมู่บ้านปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง4.00  เมตร  ยาว 
490 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10  
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ้านวน  
๑  ชุด มีปริมาตรหินคลุก 196 
ลบ.ม. 

176,800 
 

176,800 
 

176,800 
 

176,800 
 

176,800 
 

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกสายบ้าน
หนองม้า หมู่ท่ี  ๒ 
จาก ห้วยหว้า-ปู่ตา 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

งานดินถมปริมาณงาน ขนาด  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ 
เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,60๐ 
ลบ.ม. งานหินคลคุก กว้าง 3.50 
เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 402.50 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ชุด 

- 
 

768,๐๐๐ 
 

768,๐๐๐ 
 

768,๐๐๐ 
 

768,๐๐๐ 
 

- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ภายในหมู่บ้านเสม็จ 

เพื่อระบาย
น้้าแก้ไข
ปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.050 
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน    1 
ชุด 

1,004,500 1,004,500 1,004,500 1,004,500 1,004,500 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายป่าโคก
หนองแคน – บ้านโนน
ชัย 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด 
 

- - 1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๓ 

 

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินด้านทิศ
ตะวันออกหนอง
เปือย บ้านโนนชัย 
 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร  สูงโดยเฉลี่ย      
1 เมตร  มีปริมาตรดินถม 600 
ลบ.ม. 

99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 - ประชาชนมีการสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

14 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก 
สายบ้านเสม็จ-
บ้านสังแก หมู่ท่ี 3  

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุก จ้านวน  147  ลบ.ม. 

147,000 
 

147,000 
 

147,000 
 

147,000 
 

147,000 
 

- ประชาชนมีการสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสังแก 
หมู่ท่ี 3 
ซอยบ้านตามี  

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสังแก ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.50 ม.ยาว 128 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 
ชุด 
 

326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 - ประชาชนมีการสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ภายในหมู่บ้าน 
โนนชัย หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
โนนชัย หมู่ท่ี ๕ปริมาณงาน 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว        
1๘0 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด 

๕๐๐,๐00 
 

๕๐๐,๐00 
 

๕๐๐,๐00 
 

๕๐๐,๐00 
 

๕๐๐,๐00 
 

- ประชาชนมีการสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๔ 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 2565 
  (บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก 
สายบ้านหนองม้า -
บ้านตาก่้า  หมู่ท่ี 6 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
บ้านหนองม้า -บ้านตาก่้า   
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 
0.10  ม.หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 400  ลบม. 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 

 
400,000 

 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินสายบ้าน
โนนชัย-ปู่ตา 
(สายใหม่) 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 
 
 

ก่อสร้างถนนดินสายบ้านโนนชัย-
ปู่ตา  (สายใหม่)ปริมาณงาน 
กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๘0 
เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  ๐.๘0 เมตร  
มีปริมาตรดินถม  720 ลบ.ม. 
 

- ๙๘,000 ๙๘,000 ๙๘,000 ๙๘,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ภายในบ้านสังแก 
หมู่ท่ี 3 (ซอยตา
สาย) และวางท่อ
ระบายน้้า 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด  กว้าง 3 ม.
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 
ตรม. และวางท่อระบายน้้า คสล. 
ขนาด 0.30×1 ม. จ้านวน           
4 ท่อน 
 
 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบหนองสังข์    
หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์/บริบท  
บริเวณหนอง

สังข์ 

ขนาดกว้าง 2 ม.  ยาว 300 ม. 
ประตูเข้าออก 2 ด้าน  
ขนาด 2×4 ม. 

- 330,000 330,000 330,000 330,000 รั้วรอบหนองสังข์         
๑ แห่ง 

กั้นแนวหนองสังข์
ให้มีทัศนียภาพท่ี

ดีขึ้น 

กองช่าง 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๕ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 2565 
  (บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สามแยกหนองสังข์-
ห้วยจริงพร้อมวาง
ท่อระบายน้้า 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

งานดินถมปริมาณงาน 
กว้าง 4 ม.ยาว700 ม. 
สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม.  มีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม. 
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 
 

516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายหนองแคน - 
สังแก ม.3 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 3 ม. 
ยาว 600 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
180 ลบ.ม. 

- 128,000 128,000 128,000 128,000 - จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 

23 โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
สายบ้านสองห้อง
ไปบ้านนา ต.ตรึม 
อ.ศีขรภูมิ  
จ.สุรินทร์ 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกสายบ้านสอง
ห้อง ไป บ้านนา ต.ตรึม อ.ศีขร
ภูมิจ.สุรินทร์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 910 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.10 ม.มีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า3,640 ลบ.
ม. พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 
1 ชุด 

485,000 
 

485,000 
 

485,000 
 

485,000 
 

485,000 
 

- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 

24 โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
เส้นตัดบ้านสังแก – 
ตาก่้า ไปบ้านโสน
น้อย 

เพื่อความ
สะดวกในการ

สัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 367.50 ลบ.
ม. พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 
1 ชุด 

235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 -จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๖ 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเส้นตัดศรีสวัสด์ิ-
บ้านนา ไป ตัดเส้น 
บ้านตาก่้า-จังเกา 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

งานดินถมปริมาณงาน 
กว้าง 5 ม.ยาว 900 ม. 
สูงโดยเฉลี่ย 1 ม. 
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
4,500 ลบ.ม.  
งานหินคลุก มีปริมาณงาน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 
ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน  1 ชุด 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้้าตะแกรงเหล็กบ้าน
ศรีสวัสดิ์ หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อซ่อมแซม
ฝาท่อระบาย
น้้าในหมู่บ้าน

ศรีสวัสดิ์  
หมู่ท่ี ๘ 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  1.00 
เมตร    ยาว ๓๐๐ เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ชุด 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 - จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  จากประเสริฐ 
ทองทา - คอกหมูนาย
ทา  สุมาลุย์  
 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม.ยาว 90 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  360 ตรม. 

162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 - จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกสาย
เลียบคลองห้วยจริง-
สะพานทิศตะวันออก 
หมู่ 1 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.  
 

- 207,000 207,000 207,000 207,000 - จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจร
ท่ีสะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๗ 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดแอสฟัลท์ติก จาก
สามแยกบ้านศรี
สวัสด์ิ-สามแยกบ้าน
สองห้อง 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน[A1] กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 
ลบ.ม.   
 

- 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 - จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

30 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสาย
บ้านโนนชัย – บ้าน
หนองครก 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงานกว้าง ๕.00 ม. 
ยาว 350 ม.หนาเฉลี่ย 0.60 ม.  
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050  
ลบ.ม. 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐0 ๑,๕๐๐,๐๐0 ๑,๕๐๐,๐๐0 ๑,๕๐๐,๐๐0 ๑,๕๐๐,๐๐0 - จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ดินจากตาพรม – นา
นางจันทร์  เลิศล้้า  
บ้านตาก่้า 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนดินนจากตาพรม – นานาง
จันทร์  เลิศล้้า  บ้านตาก่้า 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ 
ม.  มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 280 
ลบ.ม.  

- 1๘0,000 1๘0,000 1๘0,000 1๘0,000 - จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 
 

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ด้านไฟฟ้า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
 

200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชนได้รับ 
บริการด้านไฟฟ้า

การเกษตร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๘ 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 

1.เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะในพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 
 

๒00,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์เพิ่มขึ้น 

1.ประชาชนใน
พื้นท่ีต้าบลเสม็จมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
2. ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

35 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามฟุตซอลบ้าน
หนองม้า ม.2 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้า
สาธารณะ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนาม      
ฟุตซอล  บ้านหนองม้า ม.2 

๑๒๐,000 ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 - สนามฟุตซอลมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
ประโยชน์ของ
สนามฟุตซอลมี
ความปลอดภัย 

สนามฟุตซอลมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การท้ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๗๙ 

 

36 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ อปพร. อบต.เสม็จ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ อปพร.อบต.
เสม็จ  1  แห่ง 
 

อาคารศูนย์ อปพร.  จ้านวน 1 
แห่ง  ณ  ท่ีท้าการ อบต. เสม็จ 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีอาคาร ศูนย์ อป
พร. จ้านวน 1 
หลัง 

มีอาคารปฏิบัติ 
การของศูนย์   

อปพร. อบต.เสม็จ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

เพือ่ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายให้กับ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน 2 แห่ง 

400,000 
 

400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ใช้
ประโยชน์จาก
สนามเด็กเล่น คิด
เป็น 100% 

เด็กมีพัฒนาการ 
ท้ังด้านร่างกาย 

และจิตใจ 

กองช่าง 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  ปริมาณงาน 
 ขนาด ๖×๑๒ เมตร 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีอาคารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  
จ้านวน ๑ หลัง   

มีอาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารใช้ใน

กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/บริบท  อบต.
เสม็จ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/บริบท  อบต.
เสม็จ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์/บริบท  อบต.
เสม็จ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ปี อบต.เสม็จ 
มีภูมิทัศน์/ 

บริบทท่ีดี  สวยงาม 

กองช่าง 

40 โครงการวางท่อ/ราง
ระบายน้้าภายใน
หมู่บ้านจากบ้าน          
น.ส. ศิรินันท์ภัส  จ้าปา
ทองถึง  ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

วางท่อ/รางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้านจากบ้าน น.ส. ศิรินันท์
ภัส  จ้าปาทองถึง  ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ปริมาณงาน  
ขนาด  ๐.๕๐x๐.๕๐x๗๕.๐๐ ม.  

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ี
ดีขึ้น 
- จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๐ 

 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เข้าสนามกีฬา
บ้านหนองม้า หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสนาม
กีฬาบ้านหนองม้า หมู่ท่ี ๒ 
ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม.  ยาว 
๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพ้ืนที
ผิวจราจรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
520 ตร.ม. 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
- ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการวางท่อส่ง
น้้าจากห้วยหว้า-
หนองสองห้อง บ้าน
สองห้อง หมู่ ๔ 
 

เพื่อสร้างท่อส่งน้้า
จากห้วยหว้า-หนอง
สองห้องไว้ใช้กักเก็บ
น้้าในหนองสองห้อง 

ปริมาณงาน  
วางท่อ PVC ขนาด ๖ น้ิว 

ยาว ๖๐๐ ม. 

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ มีท่อส่งน้้าจากห้วยหว้า-
หนองสองห้องไว้ใช้กักเก็บ
น้้าในหนองสองห้อง 

มีน้้ากักเก็บไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
สามแยกสวนนาย
เสริมศักดิ์ เป็นสุข 
ไปสระบ้านหนอง
พรม  
หมู่ท่ี ๗  
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. จากสามแยก
สวนนายเสริมศักดิ์ 
เป็นสุข ไปสระบ้าน
หนองพรม  

หมู่ท่ี ๗ 

ปริมาณงาน   
กว้าง ๔ เมตร 

ยาว ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  มีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 480 ตร.ม.  

- - ๒๖๔,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ - จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
- ประชาชนมีการสัญจรท่ี
สะดวกขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
 
 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๑ 

 

44 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน
หนองพรม หมู่ท่ี ๗ 
 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขัง 

ปริมาณงาน  
กว้าง ๐.๕๐ ม.  
ยาว ๒๒๕ ม.  
ลึก ๐.๕๐ ม.  

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ีดีขึ้น 
- จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

45 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาประจ้า
ต้าบลเสม็จ 
 

เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาประจ้าต้าบล

เสม็จ 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ้า
ต้าบลเสม็จ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชนท่ีใช้
ประโยชน์ 

มีสนามกีฬาท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการวางท่อ
ระบายน้้า คสล. 
โคกหนองแคน 
บ้านหนองพรม 
หมู่ที่ 7 จ้านวน 3 
จุด 
 

1.เพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อให้ประชาชน
มีน้้าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
3. เพื่อให้สามารถ
ระบายน้้าลงสระน้้า
สาธารณะหนองแคน

ได้สะดวกข้ึน 

ปริมาณงาน  - ท่อขนาด Ø           
0.60 x 1.00 ม.   ปริมาณ 
100 ท่อน 
- คอนกรีต 1:3:5  ปริมาณ 
5.00 ลบ.ม. 
- ทรายรองพื้น  ปริมาณ  
5.00 ลบ.ม. 
- กา้แพงปากท่อ  1- 
Ø0.60 ม.  ปริมาณ 6.00 
ข้าง 
- หินเรียงยาแนว หนา  
0.30 ม. ปริมาณ  19.00 
ลบ.ม. 

178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 การระบายน้้าลงสระน้า้
สาธารณะสะดวกขึ้น 

1.สามารถแก้ปญัหา
ภัยแล้งในพ้ืนท่ีได ้
2. ประชาชนมีน้้าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภค 
3. สามารถระบาย

น้้าลงสระน้้า
สาธารณะหนองแคน

ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๒ 

 

47 โครงการก่อสร้าง
บันไดหินก่อสระ
น้้าสาธารณะ
หนองแคน  บ้าน
หนองพรม   หมู่ที่ 
7 จ้านวน 4 จุด 

1.เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในการใช้
น้้าจากสระน้้า         
สาธารณะหนองแคน 
 

ปริมาณงาน  - งานดิน
ขุด  ปริมาณ 45.00 
ลบ.ม.   
  - งานหินก่อ  ปริมาณ 
7.50  ลบ.ม. 
- งานไม้แบบ  ปริมาณ  
18.24 ตร.ม. 

118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 บันไดหินก่อจ้านวน 4 
จุด 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีงมี
ความสะดวกในการ
ใช้สระน้้าสาธารณะ
หนองแคน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
สามแยกบ้านนาย
สมัย – บ้านแจน
แวน (หมู่ 5 บ้าน
โนนชัย) 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 98 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 392 ตาราง
เมตร 
 

- - 319,000 319,000 319,000 -ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสะพานห้วย
จริง – บ้านหนองม้า 
(หมู่ 2 บ้านหนองม้า) 
 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 
6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. 
 

- - 657,000 657,000 657,000 -ประชาชนมีการ
สัญจรที่สะดวกข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๓ 

 

50 โครงการต่อเติมอาคารที่
ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเสม็จ 
 

เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการของ
ประชาชน 

ปริมาณงานกว้าง 6
เมตร ยาว 14 
เมตร มีพื้นท่ีอาคาร
ไม่น้อยกว่า 84 ตร.
ม. 
 

- - 460,000 460,000 460,000 ร้อยละ 60
ประชาชนที่มาตดิต่อ
ราชการมีความพงึ
พอใจในการมาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้้าข้างอาคาร
เอนกประสงค์  จ้านวน   
4 ห้อง 

เพื่อเป็นการ
อ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 
 

ปริมาณงานกว้าง 
3 เมตร ยาว 7 
เมตร สูงเฉลี่ย 3 
เมตร 

- - 510,000 510,000 510,000 มีห้องน้้าบริการ
ประชาชน จ้านวน 4 
ห้อง 

มีห้องน้้าเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

52 
 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฝาปิด
เหล็กตะแกรงภายในหมู่บ้าน
หนองพรม (สี่แยกกลางหมู่บ้าน 
– สามแยกบ้านนางหรรษา  จง
กรฎ) หมู่ 7 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 
เมตร  ลึกโดยเฉลีย่  0.50 
เมตร  ยาว 94.00 เมตร 

- - 205,000 205,000 205,000 - แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ี
ดีขึ้น 
- จ้านวน
ประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๔ 

 

53 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนดนิถม 
จากบ้านนายสามิตร – สระ
หมู่บ้านศรีสวสัดิ์ (ทางทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ 8 
 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร สูง
โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
900 ลบ.เมตร และวางท่อ
ระบายน้้าขนาด 0.40 
*1.00 เมตร จ้านวน 4 
จุดๆละ 4 ท่อน พร้อมทาง
ระบายน้้า คสล.ขนาด กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.50 ม. 
 
 

- - 108,000 108,000 108,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

54 
 

 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล.ปูทับผิวจารจรเดิม สายทาง
ภายในหมู่บ้านหนองม้า (ซอย
อุดมผล) หมู่ 2 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
คสล. 400ตร.ม. 
 

- - 217,000 217,000 217,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๕ 

 

55 
 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านตาก่้า – บ้านหนองม้า 
(ช่วง กม. 2+300 ถึง กม. 
2+500) หมู่ 6 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,000 
ตร.ม. 
 

- - 549,000 549,000 549,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

56 
 
 

 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิว
จราจรเดิม สายทางภายใน
หมู่บ้าน (บริเวณหน้าบ้านนาย
ส้าราญ ช่องาม – บริเวณหน้า
บ้านนายสุนทร เกษหอม)  หมู่ 
1 
 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  คสล. 
400 ตร.ม. 

- - 217,000 217,000 217,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

57 
 
 

โครงการวางท่อส่งน้้า PvC   
พร้อมฝังท่อ จากหนองแคน 
ถึงหนองเสม็จ หมู่ 1 

 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ปริมาณงาน  ยาว 
800 เมตร  จ้านวน 
200 ท่อน  ท่อขนาด 
6 น้ิว 

- - 293,000 293,000 293,000 จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๖ 

 

58 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงภายในหมู่บ้านศรีสวสัดิ์ 
(หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน – 
หน้าสวนนางค้าสอน )หมู่ 8 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ปริมาณงานกว้าง 
0.50 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร 

- - 175,000 175,000 175,000 - แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ี
ดีขึ้น 
- จ้านวน
ประชาชนท่ี 
  ได้รับประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 

59 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจร
เดิม สายทางภายในหมูบ่้านหนอง
ม้า (ทางทิศตะวันออกกองทุน
หมู่บ้าน) 
หมู่ 2 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 
58.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจร คสล. 232 
ตร.ม. 

- - 128,000 128,000 128,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

60 
 
 

โครงการถนนดินถมบ้านโนนชัย 
(ทางทิศตะวันออกบ้านนางไลย์  
ทองเจือ) 
หมู่ 5 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร  สูง
โดยเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถม

- - 197,000 197,000 197,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๗ 

 

 ไม่น้อยว่า 270 ลบ.
เมตร 
 

-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

61 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. (BOX  CULVERSTS) 
ทางเข้าหนองตาก่้า  หมู่ 6 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 
3.00 เมตร  สูง 
1.80 เมตร ยาว 
5.00 เมตร ชนิด 1 
ช่อง 

- - 257,000 257,000 257,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

62 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจร
เดิม สายทางภายในหมูบ่้านเสม็จ 
(บริเวณหนา้บ้านนายบญุโฮม  
ทองทา – บริเวณหน้าบ้านนาย
พุฒ ลีตี) หมู่ 1 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 
90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจร คสล. 360 
ตร.เมตร 

- - 196,000 196,000 196,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

63 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจร
เดิม สายทางภายในหมูบ่้านโนนชัย 
(บริเวณหนา้บ้านนายส้าราญ ผิว

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน 
ช่วงที่1 
 ปริมาณงานกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 

- - 417,000 417,000 417,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๘ 

 

 
 
 

อินทร์  - รอยต่อเขตต้าบลคา
ละแมะ) 
หมู่ 5 

110  เมตร  หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจร 550 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 
ปริมาณงานกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 
60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีผิว
จราจร  คสล. 240 
ตร.ม. หรือมีพื้นท่ีผวิ
จราจร คสล. รวม 
790 ตร.ม. 

-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

64 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงภายในหมู่บ้านสังแก (บ้าน
นายสนอง ยอดอาจ ถึงสี่แยกบ้านสัง
แก)  หมู่ 3 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ปริมาณงานกว้าง 
0.50 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาว 117.00 เมตร 

- - 254,000 254,000 254,000 - แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ี
ดีขึ้น 
- จ้านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

แก้ไขปัญหา 
น้้าท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

65 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพักบริเวณศาลปู่ตาบ้านสังแก 
– บ้านโนนชัย  หมู่  3 

เพื่อระบายน้้า 
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

วางท่อ คสล. Ø 
0.80 เมตร 
จ้านวน 130 
ท่อน  พร้อมบ่อ

- - 554,000 554,000 554,000 - แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
- การระบายน้้าท่ีดี
ขึ้น 

แก้ไขปัญหา 
น้้าท่วมขัง 

 

กองช่าง 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๘๙ 

 

พัก  ระยะทาง 
160 เมตร 

- จ้านวนประชาชน
ท่ี ได้รับประโยชน์ 

66 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม
ห้องปฎิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

1.เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2. เพื่อมีสถานท่ี
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

ปริมาณงาน
กว้าง 10 เมตร  
ยาว 12 เมตร  
สูงเฉลี่ย  4.50 
เมตร  

- - 588,000 588,000 588000 1.โรงจอดรถ 
จ้านวน 1 แห่ง 
2.ห้องปฎิบัติงาน 
จ้านวน 1แห่ง 

1. สถานท่ีราชการ
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2. มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณสภัย 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนอง
ม้า  (จากยุ้งฉางข้าวหมูบ่้าน
หนองม้า – สิ้นสุดสนามกีฬาฟุต
ซอล)  รหัสสายทาง สร.ถ. 
152-12 ช่วง กม. ที่ 2+055 
ถึง กม ที่ 2+165  (หมู่ที่ 2) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
110 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจร 440 
ตร.ม. 

- 272,000 272,000 272,000 272,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๐ 

 

68 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบา้นสังแกไปบา้นตาก่้า 
(จากที่นานายกิมจวงถึงนานาย
ทองมี)  (หมู่ที่ 3) 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.07 
เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
465.50 ลบ.ม. 

- 408,000 408,000 408,000 408,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านสองห้อง (ปูทับผิว
จราจรเดิม) จากสามแยกประปา
หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก รหัส
สายทาง  สร.ถ. 152-04 ช่วง 
กม ที่ 0+000 ถึง กม ที่ 
0+084   (หมู่ที่ 4) 
 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 84.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า  
336 ตร.ม. 

- 208,000 208,000 208,000 208,000 -ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 
-จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาช
นได้รับ
ความ
สะดวกใน
การ
สัญจร 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบา้นหนองพรมไปห้วย
จริง (สามแยกบา้นนางจรูญไป
ห้วยจริง) (หมู่ที่ 7) 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ปริมาณงานกว้าง       
3.50 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 0.07 
เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 171.50 
ลบ.เมตร 

- 146,000 146,000 146,000 146,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๑ 

 

71 โครงการปรับปรุงถนนดนิลง
หินคลุกสายรอบคันคูหนอง
แคน  (หมู่ที่ 7) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา
โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 350.00 ลบ.เมตร 

- 292,000 292,000 292,000 292,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนดินถม
บริเวณปา่โคกหนองแคน  หมู่ที่ 
7   

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร 
ยาว 760 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
3,800 ลบ.เมตร และวาง
ท่อระบายน้้าขนาด 
0.40*1.00 เมตร จ้านวน 
5 จุดๆละ 6 ท่อน 
 

- 280,000 280,000 280,000 280,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝา
รางระบายน้า้ตะแกรงเหล็ก(จาก
บ้านนายส้าราญถึงสี่แยกบ้าน  
นายศรีราชา จินพละ)  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกว้าง 0.40 
เมตร   ยาว 73 เมตร 

- 111,000 111,000 111,000 111,000 - ร้อยละ 80 
ของฝาราง
ระบายน้้า
ตะแกรงเหล็กท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจรทาง
ถนน 

กองช่าง 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๒ 

 

74 โครงการขยายไหล่ทางบ้าน
ตาก่้า   (หมู่ที่ 6 ) 

เพื่ออ้านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ช่วงที่ 1 
(เริ่มต้นจากบ้านนางแพงศรี  
สาทิพจันทร์สิ้นสุดตรงข้าม
บ้านนางคาน ทองทา) 
ประมาณงานกว้าง 1เมตร  
ยาว 145 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 145 ลบ.
ม. 
ช่วงที่ 2  
(เริ่มต้นจากนานางไลย์  สุข
เกิด  สิ้นสดุห้วยหว้า) 
ปริมาณงานกว้าง 1เมตร  
ความยาวรวมทั้งสองข้าง  
890 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1 
เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 890 ลบ.ม.  

- 48,300 48,300 48,300 48,300 -ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 
-จ้านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้้า
พระราชทาน (โรงเรียนการุณ
วิทยา) 

เพื่อความ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน 

เสารั้ว ขนาด กว้าง 5 เมตร 
หนา 5 เมตร สูง 2 เมตร 
ยาว 324 เมตร จ้านวน 5 
แถว 

- - 94,000 94,000 94,000 รั้วรอบ
หนองสระ
น้้าพระราช
ทน จ้านวน         
๑ แห่ง 

กั้นแนวสระ
น้้าพระราชก
ทาน ให้มี
ความ
ปลอดภัยแก่
เด็กนักเรยีน                                                                                                                                          

กองช่าง 

                   รวม  75  โครงการ   10,957,500 19,998,400 28,947,400 28,947,400 28,947,400    

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๓ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดฝึกอบรม
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่
เยาวชนและ
ประชาชน 

 

เยาวชนและประชาชน
ในต้าบลเสม็จ 

150 คน 
 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละจ้านวนชุมชนมีความ
เข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนด้วยตนเองได้ 

เยาวชนและ
ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 

ส้านักปลัด 

2 โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์
และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ 

 

เยาวชนในโรงเรียนใน
เขตต้าบลเสม็จ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 - จ้านวนชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  8  หมู่ 
- ร้อยละของเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
และมีความรู้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

3 โครงการกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ 

 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เยาวชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของเยาวชนท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้ 

เด็กและเยาวชนท่ัวไป
มีความรู้ความเข้าใจ
และจัดการกับสถาน

การท่ีจะเกิดขึ้น 

ส้านักปลัด 

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
 สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาและลด
ความรุนแรงที่

เกิดขึ้น 

ผู้บริหาร, พนักงาน, 
ผู้น้าชุมชน และ

ประชาชนในต้าบลเสม็จ 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละการลดการเกิดความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

ครอบครัวลดลง 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไข

ปัญหา และลดความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น 

ส้านักปลัด 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๔ 

 

5 โครงการแก้ไข
ปัญหาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน 

ลดอัตราเสี่ยงการเกิด
ปัญหาในเด็กและ

เยาวชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ี
ได้รับการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาท่ีถูกต้อง 

กองกา
ศึกษา 

6 โครงการจัดการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ 

ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว

พระราชด้าริ
ให้กับประชาชน  

เยาวชนและ
นักเรียน 

ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน  
เยาวชนและนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชน  เยาวชนและ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีต้าบล
เสม็จ  ได้รับความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน้าไปปฏิบัติได้  ร้อย
ละ  20 

ประชาชน  
เยาวชนและ

นักเรียนในเขต
พื้นท่ีต้าบลเสม็จ

ได้รับความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 

กองกา
ศึกษา 

7 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทอพรม
เช็ดเท้า 

ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอพรมเช็ด

เท้าให้กับกลุ่ม
อาชีพในต้าบล

เสม็จ 

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าใน
ต้าบลเสม็จท้ัง 
  8  หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพได้รับมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเล้ียงโค 

ส่งเสริมประชาชน 
มีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพ่ิมเติม 

จัดซ้ือพันธุ์โค   
ในต้าบลเสม็จ          

ท้ัง  8  หมู่บ้าน 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพได้รับมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์ 

ส่งเสริมประชาชน 
มีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพ่ิมเติม 

จัดซ้ือพันธุ์ปลาดุก 
- บ้านโนนชัย หมู่ 5 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพได้รับมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

10 โครงการเลี้ยงไก่  
สามสายเลือด 

ส่งเสริมประชาชน 
มีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพ่ิมเติม 

จัดซ้ือพันธุ์ไก่สาม
สายเลือด 
- บ้านหนองม้า ม.๒ 
- บ้านโนนชัย หมู่ 5 
- บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพได้รับมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๕ 

 

11 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและเพิ่ม
ทักษะกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และเพิ่มทักษะกลุ่ม

อาชีพต่างๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่ม
ทักษะกลุ่มอาชีพต่างๆ 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพ
ได้รับมีความรู้และ

ทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพต่างๆ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

12 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีประจ้า
ต้าบล 
 

เพื่อให้องค์กรสตรีใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีประจ้าต้าบล 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนองค์กรสตรี 
ในหมู่บ้าน/ต้าบล 

 

องค์กรสตรีใน
หมู่บ้านมี

ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัด 
 

13 โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี

ต้าบลเสม็จ 

ช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

ในต้าบลเสม็จ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละผู้ด้อยโอกาส 
ท่ีได้รับการช่วยเหลือ   

 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส้านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ต้าบลเสม็จ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล

ผู้สูงอายุ 
 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ต้าบลเสม็จ 

จ้านวน 
543  คน 

25๐,000 
 

25๐,000 
 

25๐,000 
 

25๐,000 
 

25๐,000 
 

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการ 

จ้านวน 543 คน 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส้านักปลัด 

15 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 
 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์
จ้านวน  8 หมู่บ้าน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนกลุ่มอาชีพ
ได้รับมีความรู้และ

ทักษะเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

ส้านักปลัด 

 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๖ 

 

16 อุดหนุนส้านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์
ตามโครงการสงเคราะห์
แก่ราษฎรท่ีประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อน
และผู้ด้อยโอกาส ตลอด
ท้ังช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

เพื่อสนับสนุนการออก
ร้านกาชาดของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ตามโครงการ
ส้านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดสุรินทร์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละราษฎรที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัยได้รับ

การช่วยเหลือ 

ส้านักปลัด 

          รวม    16  โครงการ - - 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000  - - - 

2.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีต่อ
เด็กและเยาวชน  ตาม
ตัวชี้วัดจังหวัดน่าอยู่  
และกิจกรรมสร้างสรรค์
ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
 

เพื่อจัดให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีต่อ

เด็กและเยาวชน   

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนในต้าบลเสม็จ 

มีสุขภาพกายและ
จิตใจท่ีดี 

เด็กและเยาวชน 
มีสุขภายกายและ

จิตใจท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดอบรม
ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกวิธี 
 

เพื่อให้ผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจ

ในการเลี้ยงดูเด็กอย่าง
ถูกวิธี 

ผู้ปกครอง 
จ้านวน ๑๒๐  
ครอบครัว 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

- ร้อยละของ
ผู้ปกครองท่ีมีความรู้
ในการเลี้ยงเด็กท่ี
ถูกต้อง 
- ผู้ปกครองจ้านวน 
120 ครัวเรือน 

ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงดูเด็กอย่าง
ถูกวิธีรวมท้ัง

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๗ 

 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้าบลเสม็จ  ต้านยา
เสพติดประจ้าปี 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด  ประจ้าต้าบล

เสม็จ 
 

จัดแข่งขันกีฬาต้าบล
เสม็จ  ต้านยาเสพติด

ประจ้าปี 
ปีละ  1  ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาต้าบลเสม็จ 
- ปีละ  ๑  ครั้ง 

- สุขภาพแข็งแรง 
- สามัคคี 
- มีส่วนร่วมใน
การ 
  จัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

   รวม  3 โครงการ - - 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 - - - 

2.3 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี

ต้าบลเสม็จ 
 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ  

จ้านวน 543  คน 

๓,๗0๘,000 
 
 

๓,๗0๘,000 
 

 

๓,๗0๘,000 
 

 

๓,๗0๘,000 
 

 

๓,๗0๘,000 
 

ผู้สูงอายุ 
จ้านวน  543  

คน 

ผู้สูงอายุได้รับ 
เงินสงเคราะห์ทุก

คน 

ส้านักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการในเขตพื้นท่ี

ต้าบลเสม็จ 

ผู้พิการในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลเสม็จ 

จ้านวน 293 คน 

1,142,400 
 
 

1,142,400 
 

1,142,400 
 

1,142,400 
 

1,142,400 
 

ผู้พิการ 
จ้านวน 293  

คน 
 

ผู้พิการได้รับ 
การช่วยเหลือทุกคน 

ส้านักปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ในต้าบล

เสม็จ 
 

สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ จ้านวน 4 คน 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
จ้านวน 4  คน 
คิดเป็น 100% 

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

จ้านวน  4  คน 

ส้านักปลัด 

4 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลเสม็จ 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลเสม็จ 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล

เสม็จ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปีละ  ๑  ครั้ง ประชาชนต้าบล
เสม็จได้รับ

สวัสดิการอย่าง
ท่ัวถึง 

ส้านักปลัด 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๙๘ 

 

5 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตต้าบลเสม็จ 

เพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน

เขตต้าบลเสม็จ 

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานให้

มีประสิทธิภาพ 

๑๒0,000 
 

๑๒0,000 
 

๑๒0,000 
 

๑๒0,000 
 

๑๒0,000 
 

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูล

ฐานให้มี
ประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

6 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้าบลเสม็จ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลเสม็จได้รับ

สวัสดิการด้านสุขภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ต้าบลเสม็จ 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก

กองทุน 

ประชาชนในต้าบล
เสม็จได้รับ

สวัสดิการด้าน
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ส้านักปลัด 

7 โครงการสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทน 
 

เพื่อสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปี
ในอัตราร้อยละ 0.2 
 

สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง สมทบกองทุนกอง
เงินทดแทน ปีละ 1 

ครั้ง 

ส้านักปลัด 

     รวม   7 โครงการ 
 

- - 1,496,400 1,496,400 1,496,400 1,496,400 1,496,400 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต้าบล
เสม็จ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

และประชาคมต้าบล
เสม็จ 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 
 

๓0,000 
 

จ้านวนครั้งของการ
มีส่วนร่วมโดยตรง
ของชุมชนในการ
ก้าหนดปัญหาและ
แนวทางไก้ปัญหา 

ประชาชนมี
บทบาท 

และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส้านักปลัด 

2 โครงการสร้างองค์กร
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

สร้างองค์กรภาค
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ  จ้านวน  

 ๒  ครั้ง 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

ร้อยละจ้านวนครั้ง
การมีส่วนร่วมของ

องค์กรภาค
ประชาชน 

ประชาชนมี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการ
ก้าหนดแนว

ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส้านักปลัด 

3 โครงการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับ
ต้าบลเสม็จ 

เพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต้าบล

เสม็จให้เป็นรูปธรรม
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ในการจัดท้า
แผนพัฒนา  ของ

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเสม็จให้แก่
อาสาสมัครจัดเก็บ 

ส้ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท้าแผนพัฒนา  

ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเสม็จ 

และบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต้าบล

เสม็จ 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแผนบูรณา
การระดับต้าบล 
- ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการจัดงาน
ตามโครงการ 

บูรณาการการ
จัดท้าแผนชุมชน
เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็น

รูปธรรมสามารถ
ทราบถึงข้อมูล

และปัญหาความ
เดือดร้อน ความ
จ้าเป็นเร่งด่วน

ความต้องการของ
ประชาชน 

ส้านักปลัด 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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4 โครงการ  อบต. 
สัญจร 

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
และปัญหาความ

เดือดร้อน  ความจ้าเป็น
เร่งด่วนความต้องการ

ของประชาชน 
 

ด้าเนินการ 
อบต. สัญจร 

ออกบริการประชาชน
ในพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการจัดงาน

ตามโครงการ 

อบต.สามารถ
ทราบถึงข้อมูล

และปัญหาความ
เดือดร้อน ความ
จ้าเป็นเร่งด่วน

ความต้องการของ
ประชาชน 

ส้านักปลัด 

5 โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นการเพิ่มองค์
ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ

และอ้านาจหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
จ้านวน๑  ครั้ง/ปี 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละของภาครัฐ 
และภาคประชาชน

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับภารกิจ

และอ้านาจหน้าท่ี
ในการบริหาร

จัดการบ้านเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรม

มาภิบาล 

ส้านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
เสริมทักษะ  เพื่อ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพื่อฝึกอบรมเสริมทักษะ  
เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ฝึกอบรมเสริมทักษะ  
เพื่อพัฒนาความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐ ให้กับ

ผู้บริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต. และ

ประชาชนท่ัวไป  
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จ้านวนของ
ผู้เข้าร่วม 
- แบบประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจ 

ผู้บริหาร ,ส.อบต.
บุคลากร อบต. 
และประชาชน
ท่ัวไปเกิดการ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของ

ราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส้านักปลัด 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านด้าน
สุขภาพ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด้านสุขภาพ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พฤติกรรมด้านสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (อสม.) ผู้น้า
ชุมชนและภาคี
เครือข่าย จ้านวน  
100 คน 

2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 2๕๐,๐00 - ร้อยละอสม.มี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

- อสม.มีความรู้
ความเข้าใจ 
- อสม.มีส่วนร่วมใน
การวางแผนก้าหนด
แนวทางในการ
ด้าเนินงาน 

ส้านักปลัด 
 

8 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้ประชาชนทราบ 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้ประชาชนทราบ 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึงและเหมาะสม 

ส้านักปลัด 

9 โครงการแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ในระบบ            
L-TAX300 

1.อบต.เสม็จ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. มีข้อมูลทางด้านการ
คลังท้องถิ่นอย่างรบถ้วน 
3. สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีข้อมูลส้าหรับการ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและการ
นิเทศน์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดท้าแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ในระบบ 
L-TAX300 
ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท้ัง  8  หมู่บ้านของ
ต้าบลเสม็จ  โดย
ตั้งเป้าหมาย 
ระยะเวลาการจัดท้า
ไม่เกิน 3 ปี  

๒00,000 
 
 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

๒00,000 
 

เมื่อได้ด้าเนินการ
ตามโครงการแล้ว
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเสม็จ
สามารถจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน  ภาษีบ้ารุง
ท้องท่ี ภาษีป้าย
และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ี
เป็น 
 

1. อบต.เสม็จมีแผน
ท่ีแม่บทสามารถ
น้ามาประกอบเป็น
แผนท่ีภาษี 
2. สามารถแบ่ง
พื้นท่ีแผนท่ีแม่บท
ให้เป็นเขต (Zone) 
เขตย่อย (Block) 
อย่างชัดเจนทุก
พื้นท่ี 

กองคลัง 

  

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 
(ต่อ) 

 5. ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลด้านท่ีดิน
ได้ 

และสามารถใช้แผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได้ 

     อันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาวมีระบบ
จัดเก็บภาษีท่ีแน่นอนถูกต้อง
และเป็นธรรม 
- ร้อยละการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
 
 

3. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการ
แผนท่ีอย่าง
ครอบคลุมเพื่อ
ด้าเนินการในปี
ถัดไป 

 

รวม  9  โครงการ - - 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.เสม็จ 
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวนความรู้และ
ทักษะในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ  
๒ ครั้ง/ปี 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 
 

จ้านวนของเจ้าหน้าท่ี 
อปพร. ได้รับฝึกอบรม
และทบทวนความรู้และ

ทักษะในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สมาชิก อปพร. 
มีความพร้อมในการ

เผชิญเหตุ 

ส้านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนอบต.เสม็จ 
 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์ 
อปพร.อบต.เสม็จ 

สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อบต.เสม็จ 
 1 ครั้ง/ปี 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวน 1  ครั้ง/ปี ประชาชนได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส้านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุเทศกาลปี
ใหม่ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปีใหม่ 

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 
- ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ต้าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าท่ี อปพร. 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

ร้อยละของ 
อุบัติเหตุลดลง 

ลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่ 

ส้านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาล
สงกรานต์ 

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
  เทศกาลสงกรานต์ 
- ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ต้าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าท่ี อปพร. 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ 
อุบัติเหตุลดลง 

ลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์ 

ส้านักปลัด 

 

 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
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ท่ี (ผลผลิตของโครงการ)  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

5 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  
CCTV พร้อม
อุปกรณ์ 
 

1. เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ป้องกันการก่อ
ปัญหาอาชญากรรม 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
-จุดโรงเรียนการุญวิทยา  
-จุดหน้า อบต.  
-จุดส่ีแยกวัดบ้านเสม็จ  
-จุดหน้าบ้านนางน้อย  ม.2  
-จุดบ้านสองห้อง 
-จุดบ้านเสม็จ 
-จุดบ้านโนนชัย 
-จุดบ้านตาก่้า 
และในเขตพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

 

- - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

1.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

2.ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ส้านักปลัด 

6 โครงการพัฒนา
ระบบวิทยุสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

-เพื่อปรับปรุง/ 
พัฒนาระบบวิทยุ 
สื่อสาร 
-เพื่อจัดซ้ือวิทยุ 
สื่อสาร 

-ปรับปรุง/พัฒนา 
ระบบวิทยุสื่อสาร 
-เพื่อจัดซ้ือวิทยุ 
สื่อสาร  จ้านวน   
๕  เครื่อง 
 
 

60,000 
 

- 60,000 60,000 
 

60,000 
 

- วิทยุสื่อสาร 
จ้านวน 5 เครื่อง 
-มีวิทยุสื่อสารเพียงพอ 
ส้าหรับเจ้าหน้าท่ี 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

ส้านักปลัด 

7 โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน จนท/
อปพร.  

-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

- - 240,000 240,000 
 

240,000 
 

- เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยได้รับการบริการ
ทางการแพทย์ได้ทัน
สะดวกรวดเร็ว 

ส้านักปลัด 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่ออบรมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่/อปพร. 

-จัดอบรม จ้านวน  1 ครั้ง  
 
 

- - 50,000 50,000 
 

50,000 
 

-  ร้อยละ 60 ของ
จ้านวนผู้ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เจ้าหน้าท่ี/อปพร. 
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีมากยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

  รวม  8 โครงการ   760,000 700,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000    

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และ
การท่องเที่ยว 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ 
มีเงินทุนหมุนเวียน 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพจ้านวน     
8  หมูบ่้าน 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของชุมชนท่ี
สามารถพึ่งตนเองได้ 

 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว 

เพื่อพื้นท่ีต้าบลเสม็จมี
ความรู้ในการลดต้นทุน
การผลิตข้าว 

ถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
100 ราย 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เกษตรกรต้าบลเสม็จ  
๑๐๐ คน มีความรู้ใน
การลดต้นทุนการผลิต

ข้าวเพ่ิมขึ้น 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต

ข้าวได้ 

ส้านักปลัด 
 
 

 
 

3 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชปุ๋ยสด
และไถกลบตอซัง
ข้าว 

- เพื่อปรับปรุงสภาพดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
- ลดการเผาตอซัง 

ถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
100 ราย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพื้นท่ีท้า
การเกษตรมีความอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

- ดินมีความอุดม  
สมบูรณ์ขึ้น 
- เกษตรกรได้ผล
ผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 
 

4 โครงการสนับสนุน 
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
ทางการเกษตร
ต้าบลเสม็จ 

เพื่อสนับสนุนงานด้าน
การเกษตร 

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรต้าบลเสม็จ 

- 
 

200,000 
 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

สนับสนุน 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ทางการเกษตร 
ต้าบลเสม็จ 

จ้านวน  ๑  แห่ง 

ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์ด้าน
วิชาการเกษตร
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ส้านักปลัด 
 

 รวม  4 โครงการ   1,150,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางแผน
พลังงานระดับต้าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันประหยัดพลังงาน 

การวางแผนพลังงาน
ระดับต้าบล 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของการ
ประหยัดพลังงานท่ี

เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนสามารถ
ช่วยประหยัดพลังงาน

ได้ร้อยละ 80 

ส้านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน 

ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ลดการใช้พลังงานและ

ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

 

ประชาชนลดการ 
ใช้พลังงานและลด 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ส้านักปลัด 
 

3 โครงการเสริมสร้าง
วิทยากรท้องถิ่นเพื่อ
การอบรมด้าน
พลังงาน 
 

เพื่อส่งเสริมวิทยากร 
ในด้านพลังงาน 

เสริมสร้างวิทยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการอบรม

ด้านพลังงาน 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนวิทยากรด้าน
พลังงานของต้าบล 

มีวิทยากรระดับต้าบล 
ด้านพลังงาน 

ส้านักปลัด 

4 โครงการขุดเจาะแก้ม
ลิงบริเวณฝายเก็บน้้า
บ้านโนนชัย ม.5 

เพื่อขุดลอกแก้มลิงไว้กัก
เก็บน้้าในการอุปโภค

และบริโภค 

ปริมาณงาน  
กว้าง 30 ม.  
ยาว 100 ม.  
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 

- 2,350,000 

 
2,350,000 

 
2,350,000 

 
2,350,000 

 
- ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้้า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้้า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอก
หนองเปือย 
บ้านโนนชัย ม.5 

เพื่อขุดลอกหนองเปือย  
บ้านโนนชัย ม.5 

ปริมาณงาน  
50×60×3.50 ม.  

มีปริมาณดนิขุด 8,400 ลบ.
ม. 

260,000 - 260,000 260,000 260,000 - ร้อยละของประชาชนใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้้า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

6 โครงการขุดลอก
สระหนองพรม  
 ม.7 

เพื่อขุดลอก 
สระหนองพรม 
บ้านหนองพรม 

หมู่ท่ี  7 ใช้เป็นแหล่งน้้า
อุปโภคและบริโภค 

 

ปริมาณงาน กว้าง 40 
ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 
3 ม. มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,596 ลบ.ม. 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละของประชาชนใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้า 
- สระหนองพรม หมู่ท่ี ๗
จ้านวน ๑ แห่ง 

ประชาชน 
มีแหล่งน้้า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

7 โครงการขุดลอก
หนองเสม็จ บ้าน
เสม็จ หมู่ท่ี 1 

เพื่อขุดลอก 
หนองเสม็จ  บ้านเสม็จ 
หมู่ท่ี 1ใช้เป็นแหล่งน้้า

อุปโภคและบริโภค 
 
 

ปริมาณงาน กว้าง 80 
ม.ยาว 150 ม. ลึกโดย

เฉลี่ย 3 ม.  
ปริมาตรดินขุด 36,00 

ลบ.ม. 

- - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 - ร้อยละของประชาชนใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้้า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

8 โครงการส้ารวจ
และปักแนวเขต
อนุรักษ์พ้ืนท่ี
สาธารณะ 
 

เพื่อด้าเนินการส้ารวจ
และปักแนวเขตอนุรักษ์

พื้นท่ีสาธารณะ 

ส้ารวจและปักแนวเขต
อนุรักษ์พ้ืนท่ีสาธารณะ

ในต้าบลเสม็จ 

๓๐0,000 
 

- ๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

ร้อยละของเขตอนุรักษ์
พื้นท่ีสาธารณะ 

มีข้อมูลแนวเขต
พื้นท่ีสาธารณะ
อย่างชัดเจน 

ของต้าบลเสม็จ 

กองช่าง 

9 โครงการประชา
ปลูกป่า 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
ต้าบลเสม็จ 

- ปลูกต้นไม้ 
ในพื้นท่ีสาธารณะ 
จ้านวน ๒ แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละพื้นท่ีสีเขียว 
ในต้าบลเสม็จ 
- ร้อยละ 90 ของต้นไม้ท่ี 
เจริญเติบโต 

- ได้ความสามัคคี 
- ได้พ้ืนท่ีสีเขียว 
  เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๐๘ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

ปลูกหญ้าแฝกแหล่งน้้า
สาธารณะ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละการพังทลาย 
ของดินลดลง 

ประชาชนมี
จิตส้านึกในการ

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ส้านักปลัด 

11 โครงการขุดแก้มลิง
ห้วยจริง ตรงที่นา
นายสาร  

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปริมาณงานกว้าง 
50.00เมตร  ยาว 

100.00 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 13,650 ลบ.เมตร 

- - 
 

700,000 700,000 
 

700,000 
 

- ร้อยละของประชาชนใช้
ประโยชน์ 

สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

รวม  11  โครงการ   1,010,000 2,800,000 5,320,000 5,320,000 5,320,000    
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประกวด
หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาด  ต้าบลเสม็จ 
 

1 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชนสะอาด 
 2เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
ในพื้นท่ีต้าบลเสม็จ 
 3.เพื่อสร้างขวัญและ
ก้าลังใจให้กับชุมชน/
หมู่บ้านต้าบลเสม็จ 

คัดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชนสะอาด 

คัดเลือก 3 ล้าดับ
ตามล้าดับ 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของจ้านวนขยะ
ลดลง 

1.หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาดขึ้น 
2.สามารถแก้ปัญหา
ขยะในพื้นท่ีได้ 
3.ประชาชนมีขวัญ
และก้าลังใจท่ีดีขึ้น 

 

ส้านักปลัด 

 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๐๙ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 

2. เพื่อสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จร่วมกัน
บ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของพื้นท่ี
สาธารณะท่ีได้รับการ

พัฒนา 

1. ประชาชน
มีความรักความ
สามัคคีมากขึ้น 

2. ประชาชน
มีจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลัด 

   รวม  2  โครงการ   - 30,000 130,000 130,000 130,000    

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1 แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์นิตยสาร 
และวารสาร ต่างๆ
ส้าหรับหมู่บ้าน, อบต.
เสม็จและโรงเรียน 

เพื่อจัดซ้ือหนังสือพิมพ์
นิตยสาร  และวารสาร
ต่างๆส้าหรับหมู่บ้าน, 

อบต.เสม็จ  และ
โรงเรียน 

ประชาชน,บุคลากร
และนักเรียนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 

70,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละประชาชน,บุคลากร
และนักเรียนในต้าบลเสม็จได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้
รับรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๑๐ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการจัดหาและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ี
ทันสมัย  และ
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ตามวัย
ของเด็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการ ท้ัง  ๔  

ด้านตามวัยของเด็ก 

เด็ก ศพด. ๒ แห่ง
จ้านวน ๑๒๐ คน 

มีการเรียนรู้เหมาะสม
ตามวัย 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

เด็ก ศพด. จ้านวน 120 คน 
มีการเรียนรู้เหมาะสมตาม

วัยคิดเป็น 100% 

เด็กทุกคนมี
พัฒนาการ 
ท้ัง  ๔  ด้าน 

เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรม
วันส้าคัญทางศาสนา 
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ทางศาสนาศพด.  
จ้านวน ๒ แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ

วันส้าคัญทางศาสนา 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับวันส้าคัญ 

ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน  ๒  แห่ง  
มีการเรียนรู้นอก

สถานท่ี ปีละ   
๑ ครั้ง 

 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการน้าเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

 
 

เด็กมีทักษะในการ
เรียนรู้และได้รับ

การพัฒนาท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจสังคมและ

สติปัญญา 
 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศึกษาดูงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้นแบบ 
 ปีละ  ๑  ครั้ง 

๓5,000 
 

๓5,000 
 

๓5,000 
 

๓5,000 
 

๓5,000 
 

ร้อยละของบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศึกษาดูงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบท่ี

มีการพัฒนาศักยภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบ้าน
ในภูมิภาค 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบ้านใน

ภูมิภาค 

ผู้บริหาร , 
 ส.อบต.,บุคลากรและ

ประชาชนมีการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพ่ือนบ้าน

ในภูมิภาค 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของผู้บริหาร ,  
ส.อบต.,บุคลากรและ
ประชาชนมีการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือน
บ้านในภูมิภาค 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านภาษา 
สู่ประชาคมเซียน 

ส้านักปลัด 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๑๑ 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ 

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยสภาพรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
สภาพรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

นักเรียนทุกคนมี
การพัฒนาทางด้าน

การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียน 
และเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) เด็กนักเรียน

โรงเรียนและเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต

พื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ้านวน 2  
แห่งและ  ร.ร.จ้านวน 

2  แห่ง 

๗61,600 
 

๗61,600 
 

๗61,600 
 

๗61,600 
 

๗61,600 
 

- จ้านวนเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและโรงเรียนท่ี 
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
- เด็กศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กและโรงเรียน 
  ได้รับอาหารเสริม (นม) 
๑๐๐ % 

นักเรียนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
โดยได้รบัอาหาร
เสริม (นม) อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันส้าหรับ
นักเรียน  และเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันส้าหรับ

นักเรียน  และเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซ้ืออาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ้านวน 2  แห่ง 

และ  โรงเรียนจ้านวน 
2 แห่ง 

1,904,0๐๐ 
 

1,904,0๐๐ 
 

1,904,0๐๐ 
 

1,904,0๐๐ 
 

1,904,0๐๐ 
 

- จ้านวนเด็กศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กและโรงเรียนท่ี 
  ได้รับอาหารกลางวัน 
- เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
และโรงเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน๑๐๐ % 
 

นักเรียนและ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงโดย
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
เบื้องต้น  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เรียนรู้
และก้าวทันเทคโนโลยี 
ผู้เข้ารับการอบรมได้
น้าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ประชาชนต้าบลเสม็จ  
จ้านวน 80 คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของประชาชน
ต้าบลเสม็จท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีตลอดท้ังการปรับ
ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

ประชาชนต้าบล
เสม็จท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
และแนวทางปฏิบัติ
ตลอดการน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างถูกต้อง 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

1.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการเรียนที่
ดีขึ้น 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าใช้จ่ายของ ศพด. 
จ้านวน 2 ศูนย์ 
ศพด,บ้านหนองม้า ,ศพด.
บ้านสังแก  
 (เด็กอายุ 2 - 5 ปี)  
2.ค่าจัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี 
(เด็กอายุ  3 - 5 ปี) 
3.ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 
บาท/ปี 

- 1,142,550 1,142,550 1,142,550 1,142,550 ร้อยละ 60 ของ
เด็ก ศพด.มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

   รวม  11  โครงการ   2,960,000 4,123,000 4,123,150 4,123,150 4,123,150    
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6.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขต

พื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า  500  คน 

คิดเป็นร้อยละ  35 

- ส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อย 
กว่า  500  คน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันส้าคัญวันเด็ก

แห่งชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ให้กับโรงเรียน 
2 แห่ง และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 2 แห่ง   
ปีละ 1  ครั้ง 

 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรร
ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
และบ้ารุงรักษา
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมให้ บุคลากร
ประชาชนในต้าบลเสม็จมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ

บ้ารุงรักษา
พระพุทธศาสนา 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

ผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

มีคุณธรรม  
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
 

1เพื่อให้เด็ก/มี
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่ดี 
 
 
 
 
 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสังแก/บา้น

หนองม้า 
 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองได้เห็นคุณค่า
ได้เห็นคุณค่า เกิดความ
หวงแหนของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากข้ึน 

 

เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครองได้มี
ความรักและ
หวงแหนเห็น
คุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 

กอง
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

                           งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบ้ังไฟ  

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขต

พื้นท่ีต้าบลเสม็จ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า  50 

 

- ส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

  รวม  5  โครงการ   410,000 410,000 430,000 430,000 430,000    

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออก 

 

รณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

๘  หมู่บ้าน 

 ๑๐0,000 
 

 ๑๐0,000 
 

 ๑๐0,000 
 

 ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 - จ้านวนชุมชนท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 8 หมู่บ้าน 
- จ้านวนผู้ป่วยโรค 
ไข้เลือดออกลดลง 
 

เพื่อรณรงค์และ
ป้องกัน 

โรคไข้เลือดออก 
 

ส้านักปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

1. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อให้สุนัขและแมวทุก
ตัวได้รับการฉีดวัคซีน

อย่างต่อเนื่อง 
 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ในเขตพื้นท่ีต้าบล

เสม็จ 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 ร้อยละของชุมชนท่ีรณรงค์
การเกิดโรคระบาดท่ีจะ

เกิดขึ้นในชุมชน 
 

ประชาชนรู้จักวิธี
รักษาสุขภาพและ
สามารถควบคุม

โรคระบาด
เร่งด่วน 

ส้านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดชื้อ 
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อให้มีเครื่องพ่นหมอก
ควันอย่างเพียงพอ 

ซ้ือเครื่องพ่นหมอก
ควัน  จ้านวน ๒เครื่อง 

๑๒0,000 
 

- - 120,000 120,000 จัดชื้อ 
เครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน 

๒  เครื่อง 

สามารถใช้ก้าจัด
ยุงที่เป็นพาหะน้า
โรค 

ส้านักปลัด 

4 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
จ้านวน  

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของประชาชน
ในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนใน
ต้าบลเสม็จมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส้านักปลัด 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี 

2. เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,ตัวแทนชุมชน,
พนักงานส่วนต้าบล,
พนักงานจ้าง อบต.

เสม็จ 

 - 
 

 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- ร้อยละของจ้านวนขยะ
ลดลง 

1.ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การก้าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี 
2. สามารถ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัด 

6 โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
2. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ   
จ้านวน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของประชาชน
ในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนใน
ต้าบลเสม็จมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลเสม็จ 
จ้านวน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของประชาชน
ในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนใน
ต้าบลเสม็จมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส้านักปลัด 

    รวม    7 โครงการ   295,000 365,000 365,000 485,000 485,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

8.1 แผนงานทั่วไป 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประโยชน์
ตอบแทนอื่น
ส้าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ้าปี) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
และเป็นขวัญก้าลังใจ
ส้าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

จ่ายเป็นตอบแทนอื่น
ส้าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ้าปี) 
พนักงานส่วนต้าบล,
พนักงานจ้าง อบต.เสม็จ 

400,000 
 

400,000 
 

500,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

- จ้านวนพนักงานท่ี
ได้รับ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 
- จ้านวนงบประมาณ 

เพื่อเป็นขวัญ
ก้าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส้านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
องค์กรให้แก่
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
เสม็จ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
องค์กรให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน

ต้าบลเสม็จ  
จ้านวน 1 ครั้ง/ปี 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของพนักงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส้านักปลัด 

3 โครงการจัดท้าและ
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ช้าระภาษี 
 

เพื่อจัดท้าและติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์การช้าระ
ภาษีให้กับประชาชนใน
ต้าบลเสม็จทราบ 

จัดท้าและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์การช้าระ

ภาษี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี 
- ร้อยละของ
ประชาชนทราบถึง
วิธีการและห้วงเวลา
การช้าระภาษี 

ประชาชนได้ทราบ
ถึงวิธีการและห้วง
เวลาการช้าระภาษี 

กองคลัง 

 



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๑๘ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เพิ่มประสิทธิภาพ/
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

ฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

ปีละ  1  ครั้ง 

6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

ร้อยละของบุคลากร
ทุกระดับได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ท่ีดี 

- เพิ่มประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากร 

ส้านักปลัด 

5 โครงการรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อประชาชนทุกหมู่
เหล่าร่วมแสดงความ
จงรักภักดีแต่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1.ประชาชนภายใน
ต้าบลเสม็จและพื้นท่ี
ใกล้เคียง  จ้านวน  
750 คน  
2. เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จ้านวน          
200 คน 
3. ส่วนราชการฯ  
จ้านวน  50 คน 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60
ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ 

พสกนิกรในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลเสม็จและพื้นท่ี
ใกล้เคียง ได้แสดงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

ส้านักปลัด 

6 โครงการด้าเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหาร/
สมาชิก อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง 
อบต. เสม็จ 
 
 
 
 
 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ผลิตสื่อ
การเลือกตั้ง เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกตั้ง 

ส้านักปลัด 

   รวม  6  โครงการ   3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000    



ส่วนที่  3  บัญชโีครงการพัฒนา   (ผ 02)      ๑๑๙ 

 

 



 

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผ. 02/1 ๑๑๘ 

 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                       
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

 

          ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการบริการ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ  2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ปูผิวจราจรแอลฟัลท์     
ติกกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น 152-02 สาย
บ้านเสมจ็ หมู่ที่ 1 – บ้านโนนชยั 
หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน             
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,960 
เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชัน้
โครงสร้างทางดนิซีเมนต์ผสมโพลิ
เมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยาง
แบบ ASPHALTIC CONCRETE 
จากบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 – บ้าน
หนองมะนาว ต าบลหนองเทพ 
ต าบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร ์

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 820 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้
สอยร่วมกันไม่
น้อยกว่า 4,100 
ตร.ม. 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 
-จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

ผ. 02/1 



 

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผ. 02/1 ๑๑๙ 

 

 
 

 
ที ่
 

  
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชัน้
โครงสร้างทางดนิซีเมนต์ผสมโพลิ
เมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยาง
แบบ ASPHALTIC CONCRETE จาก
บ้านสังแก หมู่ที่ 3  - บ้านโนนชัย หมู่ 
5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,650 
เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,250 
ตร.ม. 

- - 9,916,000 9,916,000 9,916,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
-ประชาชน จ านวน 
500 ครัวเรือน 
จ านวน 2,000 
บาท        ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชัน้
โครงสร้างทางดนิซีเมนต์ผสมโพลิ
เมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยาง
แบบ ASPHALTIC CONCRETE จาก
บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2  - บา้นตาก่ า 
หมู่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,650 
เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,250 
ตร.ม. 

- - 9,916,000 9,916,000 9,916,000 -ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
-จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ จ านวน 
800 ครัวเรือน 
ประชาชน 2,800 คน 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชัน้
โครงสร้างทางดนิซีเมนต์ผสมโพลิ
เมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยาง
แบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้าน
สองห้อง หมู่ที่ 4  - บ้านนา หมู ่7 
ต าบลตรึม           อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,260 
เมตร 
หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
5,040 ตร.ม. 

- - 6,216,000 6,216,000 6,216,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 
-ประชาชน  2,000 
คน        จ านวน 
500 ครัวเรือน ที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 



 

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผ. 02/1 ๑๒๐ 

 

 
 
ที ่
 

  
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(Kpi) 

 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  หมู่  1 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

กว้าง  45 เมตร  
ยาว  42 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.        
ไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

1.ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
2.ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
-บ้านสังแก หมู่ 3 
-บ้านศรีสวสัดิ์ หมู่ 8 
-บ้านโนนชัย หมู่ 5 
- บ้านหนองพรม หมู่ 7 
(ประปาขนาดกลาง 5 
ลบ.ม/ช่ัวโมง.)  ความจุ  
15 ลบ.ม.) 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 หลัง 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 หลงั  

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 หลัง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะ
แก้มลิงบริเวณ  
บล็อกคอนเวิร์
สสายสังแก-โนนชัย 
 

เพื่อขุดลอกแก้มลิง
ไว้กักเก็บน้ าในการ
อุปโภคและบริโภค  

ปริมาณงาน  
กว้าง 30 ม.  
ยาว 100 ม.  
ลึกเฉลี่ย 6 ม. 

- 3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

- ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะ
แก้มลิงบริเวณฝาย
รอยต่อ ต.เสม็จ-ต.
คาลาแมะ 

เพื่อขุดลอกแก้มลิง
ไว้กักเก็บน้ าในการ
อุปโภคและบริโภค 

ปริมาณงาน  
กว้าง 30 ม.  
ยาว 100 ม.  
ลึกเฉลี่ย 6 ม. 

- 3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

- ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก
คลองจากห้วยหว้า-
หนองตาก่ า (ถึง
ถนนลาดยางท่ี สร.
4007)  

เพื่อขุดลอก 
คลองจากห้วยหว้า-

หนองตาก่ า       
บ้านตาก่ า 

หมู่ท่ี  6 ใช้เป็น
แหล่งน้ าอุปโภค

และบริโภค 

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 650 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 

3 ม. มีปริมาณดินขุด 
7,800 ลบ.ม. พร้อมท่อ

ระบายน้ าขนาด
0.60×1.00 ม.  พร้อม

ป้ายโครงการ 1 ชุด 

1,560,000 
 

1,560,000 
 

1,560,000 
 

1,560,000 
 

1,560,000 
 

- ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ า 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดลอก
ห้วยหว้า  
 

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งน้ า
อุปโภคและบริโภค 

 

ปริมาณงาน กว้าง 10 ม. 
ยาว 3,500 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 3.5 เมตร   พร้อม

ฝายกั้นน้ าและ                   
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,250 ลบ.ม 

3,500,000 3,500,000 4,000,000 350,000 350,000 - ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากห้วย
หว้า 
 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอก
ห้วยจริง  
 

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งน้ า
อุปโภคและบริโภค 

 

ปริมาณงาน กว้าง 18  ม. 
ยาว 2,800 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 3.5 เมตร  พร้อม

ฝายกั้นน้ า  และมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
176,400 ลบ.ม. 

 

5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 - ร้อยละของประชาชน
ใช้ประโยชน์จากห้วย
จริง 
 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ า 

เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  

 

 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป 
 
 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เพื่อบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เก้าอี้บริการ
ประชาชน  จ านวน 
3 ที่น่ัง  จ านวน 2 
ชุด  จ านวน 4 ท่ีนั่ง          

จ านวน 2 ชุด 

- 22,000 14,000 - - ส านักปลดั 

2 บริหารทั่วไป 
 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานทึบ  
จ านวน 4 หลัง 

- 22,000 - -  ส านักปลดั 

3      บริหาร
ทั่วไป 

 
 

      ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก  
จ านวน 2 หลัง 

- 11,200 12,000 -  ส านักปลดั 

4    บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร ตู้ใส่เอกสาร ขนาด 
4  ช่อง  

 
 

  1,500   ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  03 
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ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติของ
พนักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 4  ฟุต 
จ านวน  1  ตัว      

- - 5,000 -  ส านักปลดั 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เก้าอี้ท างาน จ านวน  
2 ตัว         

- - 5,000 -  ส านักปลดั 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชน 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 

ก๊อก 

  25,100   ส านักปลดั 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับ

ส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง 

 17000 34,000   ส านักปลดั 

9 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกู้ชีพ- 

กู้ภัย 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM  ชนิดประจ าที่ 

ขนาด 40  วัตต ์
จ านวน  1 เครื่อง 

  30,000   ส านักปลดั 

10 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกู้ชีพ- 

กู้ภัย 

เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ 
VHF/FM  ชนิดมือถือ 

ขนาด 5 วัตต ์
จ านวน 4 เครื่อง 

  48,000   ส านักปลดั 
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ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว  จ านวน       

2 เครื่อง 

22,000 22,000 - -  ส านักปลดั 

12   บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
หรือชนิด LED  ขาวด า 
(18 หน้า/นาที  จ านวน 

1 เครื่อง 

3,300 - - -  ส านักปลดั 

13 
 

 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จอภาพคอมพิวเตอร์  
LED  ขนาด  19 น้ิว  
จ านวน  1 เครื่อง  

 

- 5,000 5,000 -  ส านักปลดั 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 
เครื่อง 

- 19 ล้านพิกเซล 
 
 

 19,300 19,300 19,300 19,300 ส านักปลดั 

15 บริหารทั่วไป 
 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
หรือชนิด LED  ขาวด า 
(18 หน้า/นาที  จ านวน 

1 เครื่อง 

- 2,600 - - - ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16   บริหารทั่วไป 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน 30 ตัว   

63,000 - -  - ส านักปลดั 

17 บริหารทั่วไป 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อบริการ
ประชาชนและเพื่อ
ใช้ในงานส านักงาน 

 

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 
18 น้ิว จ านวน 10 ตัว 

28,000 - - - - ส านักปลดั 

18 บริหารทั่วไป 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
 

เก้าอี้บุนวม  จ านวน    30 
ตัว 

- 18,000 - - - ส านักปลดั 

19 
 
 
 

บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

 รถบรรทุก (ดีเซล) 
-ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
- รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 

คัน 
ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า  6,000 ซีซี  หรือ

ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ า
กว่า 170 กิโลวตัต์  

- 2,500,000 2,500,000 -  ส านักปลดั 

 

 

แบบ  ผ.  03 



ส่วนที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03 ๑๒๗ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
 

 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
บริการรบัส่ง -
ผู้ป่วย 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือ
ก าลังยนตส์ูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวตัต์  

จ านวน 1 คัน 

- 1,000,0000 - - - ส านักปลดั 

21 บริหารทั่วไป 
 
 
 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อบริการ
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
และผูป้่วยเอดส์
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

 
 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 

(Smart  Card  
Reader) จ านวน  2 

เครื่อง 

- 1,400 - - - ส านักปลดั 

22 บริหารทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 

1 เครื่อง 

- - 22,000 - - ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  03 



ส่วนที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03 ๑๒๘ 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 
 
 

บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว  
จ านวน 2 เครื่อง 

- 44,000 - - - กองคลัง 

24      บริหารทั่วไป 
 
 
 

      ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
All  In one  ส าหรับ

ส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 17,000 - - - กองคลัง 

25  บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน  2 

เครื่อง 

  8,600   กองคลัง 

26 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้เป็นโต๊ะ
รับประทาน

อาหารส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 

2 แห่ง 

โต๊ะอาหาร จ านวน  7 
ตัว 

18,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ.  03 



ส่วนที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03 ๑๒๙ 

 

 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  

 
 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้เป็นโต๊ะ
นั่งเล่นส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 

แห่ง 

ม้านั่ง จนวน 14 ตัว 26,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

28 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

พัดลม ขนาด 16 น้ิว 
จ านวน 1 ตัว 

2,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

29 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED สี 

แบบ Network 
จ านวน 1 เครื่อง 

12,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

30 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All  In One  ส าหรบั

งานส านักงาน 
 

- - 17,000 - - กองการศึกษาฯ 

31 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื่อใช้ในการ
บริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต 

- - 6,500 - - กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.  03 



ส่วนที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03 ๑๓๐ 

 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  

 

 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32    เคหะและ
ชุมชน 
 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสาร 

ตู้บานเลื่อนกระจก  
จ านวน 2 หลัง 

- 11,200 12,000   กองช่าง 

33 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติของ
พนักงาน 

โต๊ะท างานจ านวน   3 
ตัว      

- 10,000 5,000 -  กองช่าง 

34 เคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เก้าอี้ท างาน จ านวน  
3 ตัว         

- 5,000 2,500 -  กองช่าง 

35 เคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับ

ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

  17,000   กองช่าง 

36 เคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล  

แบบ ที่ 1 (จอแสดงภาย
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

  22,000   กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  03 



ส่วนที่ 3  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03 ๑๓๑ 

 

 

 

 

 
 
ที ่

 
 

แผนงาน 

 
 

หมวด 

 
 

ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 เคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet  
Printer) ส าหรับ
กระดาษ A 3) 

- - 6,300 – – กองช่าง 

38 เคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) 

- – 700 – – กองช่าง 

 



ส่วนท่ี 4 การตดิตามและประเมินผล ๑๓๒ 

 

       ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ 

2) ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  28  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 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 
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(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0     5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุ   และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 
 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.5 กลยุทธ ์

 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5) 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(positioning 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท า
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.โครงการพัฒนา
(ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง 
คัง่ ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

 
 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

(5) 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการ  ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

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

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.โครงการพัฒนา
(ต่อ) 

(4) เป็นเหตุผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  
 
4.3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ดังนี้ 
ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ 30 (5) ก าหนดว่า  “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป”ี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ 
จาก 
1) ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

SolvingMethod 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
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(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)-
(10)  

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

 4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPI) 
 5) ผลกระทบ (Impact) 
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

    4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   1) บางโครงการที่บรรจุในแผนไม่สามารถด าเนินการได้   เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดและต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากประชาชน และการประสานแผนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอ
บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่มีการน าโครงการดังกล่าวเข้าบรรจุสักครั้ง ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
    2) โครงการขนาดใหญ่ที่ของบประมาณจากส่วนกลางไม่ได้รับอนุมั ติ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
    ๓)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้    
    4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    การวางแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนในอนาคต ทางคณะกรรมการสนับสนุน
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเสนอแนะการวางแผนการพัฒนาในอนาคต   ดังนี้ 

1) ควรมีระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลให้มากกว่านี้ 
2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณ  ให้อย่างทั่วถึง  ตามแผนที่ได้วางไว้ 

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

 


