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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์  ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร   เดิมเป็นสภาต าบลโพธิ์ มีอาณา
เขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดเขตพ้ืนที่ต าบลลิ้นฟ้า  อ าเภอยางชุมน้อย  
ทิศตะวันออก   ติดเขตพ้ืนที่ต าบลโพนเขวา  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก   ติดเขตพ้ืนที่ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
ทิศใต้    ติดเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแก้ว และต าบลโพนข่า  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์มีเนื้อที่ประมาณ 26.4๐  ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์

เป็นที่ราบลุ่ม ป่าโปร่งสลับทุ่งนา สภาพดินร่วนปนทราย  มีแม่น้ ามูล ห้วยส าราญ กุดจาน และกุดฮีเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับการเกษตร (สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยส าราญและสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้ากุดฮี) 

1.3 ภูมอิากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ มีพ้ืนที่ตั้งห่างไกลจากทะเลมากและอยู่ในเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 
40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส โดยมีสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว  
  
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน                    
ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายโสดา    แสงเดือน 09-7343-2149 
หมู่ที่  2  บ้านอีลอก ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิศ ชูชื่น      08-5206-6756 
หมู่ที่  3  บ้านโนนจาน ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญ ทองมันปู 06-1759-4880 
หมู่ที่  4   บ้านโนนหุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน บุญค้ าจุน 06-4142-5517 
หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า ก านัน  นายเคน  นัยนิตย์   08-7872-2677 
หมู่ที่  6  บ้านโนนกอง ผู้ใหญ่บ้าน นายวสันต์ ค าโพธิ์    06-3481-2226 
 

2.1  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วจะมีโครงสร้างเพ่ิมอีก 1 ส่วน คือ พนักงานส่วนต าบล แยกรายละเอียดดังนี้ 
  1.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ต าบลหมู่บ้านละ 1 คน (6 หมู่บ้าน 6 คน) 
  2.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 2 คน มาจากการแต่งตั้งของนายก อบต.และเลขานุการนายก อบต.มากจากการแต่งตั้งของ
นายก อบต. 

2.2  การมีส่วนร่วมท างานการเมืองของประชาชน  
  จ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน   3,156 คน (31 ธันวาคม 2563) การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และเสนอแนว
ท างานแก้ไขปัญหาผ่านสมาชิกสภา ผ่านผู้บริหารและผ่านประชาคมหมู่บ้านและต าบล การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลในรูปของคณะกรรมการพิจารณาแผนและประชาม มีส่วนร่วมในการเข้าตรวจรับ ตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ      
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3. ประชากร 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองจ านวน 6 หมู่บ้าน จ านวน 

ประชากรทั้งสิ้น 3,966 คน แยกเป็น ชาย 1,866 คน หญิง 2,100 คน จ านวนครัวเรอืน  2,289 ครัวเรือน                 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนที่  

หมู่ที่ บ้าน 
ประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโพธิ์ 517 492 1,009 293 

2 บ้านอีลอก 153 160 313 95 

3 บ้านโนนจาน 417 415 832 227 

4 บ้านโนนหุ่ง 188 194 382 88 

5 บ้านหนองหว้า 104 109 213 69 

6 บ้านโนนกอง 487 730 1,217 1,517 

รวมทั้งสิ้น 1,866 2,100 3,966 2,289 

(ที่มา: ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ มีนาคม  2564) 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน      3     แห่ง   ได้แก่ 
 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก (อนุบาล-ม.3) 61 63 124 
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ าท่วม (ประถม) 28 19 47 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (ม.1-ม.6) 169 203 372 

รวม 258 285 543 
 

- มีมหาวิทยาลัย       จ านวน 1 แห่ง 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ - - - 

รวม - - - 
- มีสถานศึกษาสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ    จ านวน  ๑  แห่ง 

สถานศึกษา  ชาย หญิง รวม 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลโพธิ์  51 32 83 

รวม 51 32 83 
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- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  แห่งได้แก่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโพธิ์ (พช.) 5 9 14 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ 7 4 11 

รวม 12 13 25 
(ท่ีมา: กองการศึกษา อบต.โพธิ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2564) 

4.2  การกีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน  
  ด้านการกีฬา นันทนาการโดยส่วนมากจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.ลานกฬีาอเนกประสงค์ (อบต.โพธิ์)        จ านวน  1  แห่ง 
  2.สนามฟุตบอล จ านวน 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯ,โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ, โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ) 
  3.สนามเด็กเล่น จ านวน 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯ,โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์) 
   
 
 4.3  การสาธารณสุข 
  ใ น เ ข ต อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล โ พ ธิ์   มี ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข พ้ื น ฐ า น อ ยู่                              
จ านวน  1  แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์) 
  สถิติการป่วยโรคติดต่อส าคัญ 5 อันดับ ปี 2564 
 1.โรคอุจจาระร่วง 
 2.โรคอาหารเป็นพิษ 
 3.โรควัณโรค 
 4.โรคไข้เลือดออก 
 5.โรคสุกใส 
 (ท่ีมา:ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ ปี 2564) 
 
 4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์  ได้ติดตั้งถังน้ ายาเคมีดับเพลิงทุกหมู่บ้านและมีการฝึกอบรม อปพร. ประจ าหมู่บ้านเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัยในต าบล 
  ถังดับเพลิง    จ านวน   46 ถัง 
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  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จ านวน   37  นาย 
 
 4.5การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์มีผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์  ดังนี้ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์    จ านวน   423 ราย 
คนพิการ                         จ านวน    135 ราย 
ผู้ติดเชื้อเอดส์                    จ านวน       3 ราย 

(ท่ีมา: ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.โพธิ์ ณ วันที่ 1  มิถุนายน  2564) 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
  การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ตามสายถนนหลัก (สาย 226) สภาพถนนดีมี
การสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย  ส าหรับถนนสายรองภายในหมู่บ้านสภาพถนนบางสายท าเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใช้งานได้มีสภาพดี ถนนสายรอง ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดิน  
ถนนลูกรัง  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ และถนนในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง  จ านวน  3  สาย 
 
 5.2  การไฟฟ้า 
  การให้บริการไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  มีการให้บริการทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
ครบ  100 % และมีการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆ ทุกหมู่บ้าน 
 5.3  ประปา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไม่มีกิจการประปา หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีประปาบาดาลเป็นของ
ตัวเอง และประปาหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีระบบประส่วนภูมิภาคบริการในเขตบ้าน
โนนกอง บ้านโพธิ์ และบ้านโนนจานบางส่วนยังไม่ครบคลุมทุกพ้ืนของหมู่บ้านและสามารถผลิตน้ าประปาได้ตลอด
ทั้งป ีโดยมีแหล่งน้ าดิบคือ แม่น้ ามูล ในการผลิตน้ าประปาส่วนภูมิภาค 

 
5.4 การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

  ประชาชนใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว(มือถือ)เป็นส่วนใหญ่ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าการ

เกษตรกรรม  ท าปศุสัตว์ แต่ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ า  ลงทุนสูง  พ้ืนที่รับน้ าจากสถานีสูบน้ าสามารถท านาปรัง
ได้ จึงมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

- อาชีพการเกษตร                     80% 
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- อาชีพรับจ้างทั่วไป                   10% 
- อาชีพค้าขายและรับราชการ        10% 

 6.1 ธุรกิจการพาณิชยกรรมและการบริการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  มีสถานบริการโรงสีข้าวอยู่จ านวน  6 แห่ง เป็นโรงสีข้าวขนาด
กลางและเล็ก ปั๊มน้ ามัน ปตท. 1 แห่ง    

6.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  พริก  พืชผักสวนครัว   
 6.3  การพาณิชย์ 
  - ห้างสรรพสินค้า    2   แห่ง 
  - หอพักรายเดือน   12  แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามัน   1  แห่ง 
  - โรงส ี 6   แห่ง 
  
 

7.   ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  ศาสนา    
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 7.2  ประเพณ ี
  ประเพณีที่สืบทอดกันมาคือประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง

เดือนมิถุนายน ของทุกปี 
 7.3  วัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ มีวัฒนธรรมอันดีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแสดงถึง

วิถีชีวิตชาวต าบลโพธิ์โดยได้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์ ขึ้น 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 ทรัพยากรน้ า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ มีน้ าอุปโภค  บริโภคไม่ขาดแคลน  เนื่องจากมี

ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาลในครัวเรือน มีหนองน้ า  มีล าห้วย  แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
   8.1.1 ล าห้วยมี  2  แห่ง  ประกอบด้วย  ล าห้วยส าราญ, ล าห้วยแฮด,  
   8.1.2 หนองน้ า  3  แห่ง  ประกอบด้วย  กุดจาน, กุดฮี, หนองบัวใหญ่, หนองบัวน้อย 
   8.1.3 แม่น้ ามูล 

8.2   ทรัพยากรป่าไม้ 
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ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ มีที่สาธารณะจ านวนมาก มีป่าชุมชนหรือป่า
สาธารณะประมาณ  30 % ของพ้ืนที่ ซึ่งป่าส่วนใหญ่เป็นไม้เบญจพรรณ จะมีป่าไม้ธรรมชาติตามดอนปู่ตา ,ป่าช้า 
และป่าชุมชน ทุกหมู่บ้านด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ จะอาศัยน้ าฝนและแหล่งน้ าใต้
ดิน   ส าหรับน้ าเพื่อการเกษตรจะอาศัยน้ าฝนและน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติต่าง ๆ  
  8.3   สภาพสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เป็นต าบลที่อยู่ติดกับประตูเมือง เข้าอ าเภอเมืองศรีสะเกษ                
เหมาะส าหรับการพัฒนาด้านต่างๆ มีแม่น้ ามูล ห้วยส าราญไหลผ่าน  และหนองน้ าสาธารณประโยชน์กุดฮี ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการก่อสร้างแก้มลิงกุดฮี เพ่ือเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนการเกษตร และ        
ในอนาคตมีโครงการที่จะส่งเสริมเป็นสถานที่พักผ่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  ยังมีที่สาธารณะเป็นจ านวนมาก เหมาะส าหรับรองรับการขยายของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

การจัดท าแผนพัฒนาของอบต.จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ“ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ หน้า 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ท างานยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวท างานการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวท างานการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวท างานที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศท างานในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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สาระส าคัญ 
1.  สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าท างานด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการท างานสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้าม
ชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยง
ในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการท างานธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ท างานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสท างาน
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างท างานสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างท างานดิจิทัล (digital divide) ถ้าหาก
ไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าท างานรายได้และโอกาสท างานเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่าง
มากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์
ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจท างานเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมท างานเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ท างานเศรษฐกิจโลก 
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ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนท างานการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพ
การผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม
การก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ า
กว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
จะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะ
มีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงท างานอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ท างานธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น 
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ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองท างานสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องท างานในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยท างานการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนท างานการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งท างานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตร่วมต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
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ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะ
ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพท างานเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงท างานสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประช าชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการท างานสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้
เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบท างานการเงิน 
เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและ
ควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่ง
หากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
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ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยัง
ต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการ
พัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งท างานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างท างานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการท างานาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ท างานานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศท างานที่
สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างท างานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศท างานในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาท างานเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงท างานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่ งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวท างาน ทิศท างานและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงท างานสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงท างานพลังงานและอาหารความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่
เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพท างานเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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3.  การบรรลุวิสัยทัศน์ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวท างานการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศท างานเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ท างานการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวท างานการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันท างานสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวท างานที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงท างานการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
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(๗) การปรับกระบวนการท างานานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

3.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถท างานการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวท างานที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะท างานเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีค วามเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานท างานสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมท างานกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนว
ท างานที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันท างานสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวท างาน
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าท างานด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันท างานสังคมทุนท างานวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวท างานที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือท างานานเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวท างานานที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

๔. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวท างานานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวท างานานในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ ได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
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และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว้แล้ว 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 
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๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริม่ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
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ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถใน
การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 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 ประเทศชั้น
น้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

 
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ

ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
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) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ หน้า 25 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-
๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
มีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม

วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลงัแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้าน
วน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน 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 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิม
มากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง

ส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
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สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น 
จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

 
 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
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เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด 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 าไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดนิเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก 
เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
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ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้
ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้า
เข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
 

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ า
หลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
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 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่า งต่อเนื่อง เนื่องจาก
ต้นทุนในการก าจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
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 าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
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ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความ

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางใน
ปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ 
(๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดบัสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
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ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการ
ก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  

ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม 
และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย 
จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 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 การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ 
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน 
และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ี 2 

(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 
วิสัยทัศน์ 

“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาด 

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ

การตลาดให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า

ชายแดนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งใน

และต่างประเทศข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิเป้าหมายรวม 

4 ปีร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยวเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 ต่อปี 
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 
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4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 
4 ปีร้อยละ 8 

5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 12 
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี 

ร้อยละ 12 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดฯเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจานวนแปลง/ 

ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯเป้าหมายรวมร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 8 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวมร้อยละ 12 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเป้าหมายรวม 4 ปีร้อยละ 20 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปี 

จังหวัดละ 4 แห่ง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า 
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเป้าหมายรวมร้อยละ 20 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ 20 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566-2570)  

วิสัยทัศน์ 
“แดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การ 

ประมง,เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น
ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้สามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับพื้นท่ีและ 
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานาท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวใหร้องรับกับ
การพัฒนา Thailand 4.0 

3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม 
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี 

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และลดความเหลื่อล้าทางสังคม 
6. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด 

ของผู้รับบริการ 
 เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู ่
ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
รวมทั้งเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน  
วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การประมง,เกษตร 
อุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร  

2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและบุคลากร
ด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขนมธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ประเพณี  

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  

5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลด 
ความเลื่อมล้ าทางสังคม  

 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
            “ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ สู่เมืองท่องเที่ยวและกีฬา สร้างคุณค่าด้วย  

     เกษตรปลอดภัย ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ (Mission) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
 1 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ  

2 พัฒนา ส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาครบวงจร  
3 ยกระดับผลผลิตสินค้า การเกษตรปลอดภัย  
4 พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             อย่างยั่งยืน  
5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ   
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เป้าประสงค์รวม 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจ และสังคมเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่  

2 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร  
3 ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย  
4 พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อย่างยั่งยืน  
5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 

2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
 

มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง         สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
เปี่ยมล้นให้บริการ  ต่อต้านยาเสพติด 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิน่ 
วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก

หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น   ที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด   
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์จึงได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
    2.จัดระเบียบชุมชน/ สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคงปลอดภัย 
              ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3.พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง 
  4.บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    6.พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว   
และเกิดความพึงพอใจ  โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล   

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เป็นการก าหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การ
ด าเนินการ  ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
ที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.การได้รับบริการพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 

 3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ 
4.การได้รับสวัสดิการสังคมทั่วถึง 
5.การศึกษาดีมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลสารที่ทันสมัย 
6.ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล 
7.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
10.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
11.การเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
12.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 

   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ ๑ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและ
เยาวชนและประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่ง
เสพติดและปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

  กลยุทธ์ที่ ๗ การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มาออกก าลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ สังคมเกิดสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ของ

คนในชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ประกอบด้วย 3 ด้าน  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์  
๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  

            และการประกอบอาชีพ  

กลยุทธ์  
๑.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน  
     อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 

ตัวชี้วัด  
๑.  ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น  
๒.  ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน  
๓.  ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง  
๔.  ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผังเมืองที่มี
มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

เป้าประสงค์  
1 . สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2 . ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
5.  ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        6. ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
        7.ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        8. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กลยุทธ์  
1. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ 
2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน 
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4.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
5.  การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6.  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้  
7.  สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ของเด็กและเยาวชน และประชาชน  
8.  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข  สิ่งเสพติดและปัญหา  

ทางสังคมอ่ืน ๆ  
9.  สนับสนุนและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
10.การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
11. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 
ตัวชี้วัด  
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
9. ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
10.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
๑1. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย , สายอาชีพ  
12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  
1๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  
1๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
1๖.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
1๗.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
1๘.  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ราย ต่อแสนประชากร) 
1๙.  ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก  
2๐. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม  

และจริยธรรม  
2๑.  จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
2๒.  ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน  
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2๓.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
2๔.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม  
25.  จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
       และแรงงานอย่างองค์รวม 
26.  จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา   

สาธารณสุข และแรงงาน  
27.  จ านวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน  
28.  ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับความ

ช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
30. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

เป้าประสงค์  
๑.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
๒.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์  
๑.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
๓.  ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท า  
๔.  พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  

ตัวชี้วัด  
๑.  จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการด าเนินชีวิต  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
๓.  ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
๕.  จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
๖.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
7.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
8.   ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
9.   ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
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10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑. ต าบลเกษตรปลอดภัยและการบริการที่มีคุณภาพ 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง 
3. ชุมชนมีความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัย 
4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
5. การศึกษามีคุณภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
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ตารางความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนา
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์  

 

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

- พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ยกระดับสินค้า
การเกษตร การค้า
และการ 
ท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐานและ
แข่งขันได้ 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้พ่ึงพา
ตนเองและ
แข่งขันได้ 

การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และการ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือ
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

พัฒนา
คุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้
ได้ระดับ
มาตรฐาน
และยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้ า น ค ว า ม
มั่นคง 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ  
สู่ ค ว า ม มั่ ง คั่ ง แ ล ะ
ยั่งยืน 

- รั ก ษ า คว าม ส ง บ
เรียบร้อย และสร้าง
สังคมที่มีความอยู่
เย็นเป็นสุข 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
การักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ก า ร ป รั บ
ส ม ดุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- การบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภ า ค รั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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3.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และ
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย                การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง 
 1.  มีพืชทางเศรษฐกิจหลายชนิดที่สามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ต าบล เช่น ข้าวหอมมะลิ พริก มันส าปะหลัง  
 2.  มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งที่สะดวก เพราะมีถนนสายหลักผ่าน คือ ถนนหมายเลข 224 ศรีสะ
เกษ – อุบลและมีทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – อุบล ผ่าน  
 3.  มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 2 หมู่บ้าน และมีการขยายหมู่บ้านต้นแบบไปให้ครบทุก
หมู่บ้าน 
 4.  มีโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร 
จุดอ่อน 
 1.  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
 2.  กลุ่มอาชีพต่างๆขาดความเข้มแข็ง 
 3.  สินค้าทางการเกษตรยังไม่ได้รับการส่งเสริม 
 4.  ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โอกาส 
 1.  ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการภายนอก เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
  2.  รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรถไฟรางคู ่เส้นทางขนส่งสินค้า 
อุปสรรค 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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การวิเคราะห์ด้านสังคม 
จุดแข็ง 
 1.  มีศูนย์ด ารงธรรมประจ าต าบลเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 2.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไว้บริการประชาชนด้านสุขภาพ 
 3.  มีสถานศึกษาในต าบลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 4.  มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
จุดอ่อน 
 1.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
 2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ 
 3.  ไม่มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันการก่อเหตุร้าย 

4.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
โอกาส 
 1. รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
 2. ประชาชนสามารถหาข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์ได้สะดวก 
 3.  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การสนับสนุนการท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 4.  ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่าย 
อุปสรรค 

1.  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 

 
การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
จุดแข็ง 
 1. มีห้วยแฮด ห้วยส าราญ และแม่น้ ามูลไหลผ่าน 
 2. มีรถและแรงงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   
จุดอ่อน 
 1. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
 2. ไม่สามารถน าน้ ามูลมาใช้ท าการเกษตรได้ 
 3. มีการขุดหน้าดินขาย 
โอกาส 

1.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
อุปสรรค 

1. ปัญหาสภาพอากาศ ท าให้เกิดภัยแล้ง น้ าท่วม  
 2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ
ประชาชนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
เช่นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ
และพัฒนาการทางด้านเครื่องมอือุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์อธิบายไดด้ังนี้  
 ๑.  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความ  ผันผวน  อัน
เนื่องมาจากนโยบายต่างๆของทางรัฐบาล เช่น การจัดเก็บภาษี  และสถาบันการเงินต่างๆส่งผลให้เศรษฐกิจยังไม่มี
ทิศทางที่แน่นอน และเกิดผลกระทบกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลคือการบริหารจัดงานงบประมาณจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.  สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา  อัตราการรู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่น
ฐานและการอพยพของประชาชน  ลักษณะที่ตั้งของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม  ความเชื่อๆต่างๆ 
และวัฒนธรรม 
  3. สภาพแวดล้อมทางการเมืองรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐบาล   

 4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การพาณิชย์ 
การเกษตร 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

อบต. 
โพธิ ์

2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริหารงานทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารงานทั่วไป 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
งบกลาง 
การศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
เคหะและชุมชน 

กองช่าง 

4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

5 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารงานทั่วไป 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ 
  แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย ์
 

 
 

1 
1 

 

 
 

100,000 
100,000 

 

 
 

1 
1 

 

 
 

100,000 
100,000 

 

 
 

1 
1 

 

 
 

100,000 
100,000 

 

 
 

1 
1 

 

 
 

100,000 
100,000 

 

 
 

1 
1 

 

 
 

100,000 
100,000 

 

 
 

5 
5 

 

 
 

500,000 
500,000 

รวม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000 
2.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
  แผนงานสาธารณสุข 
  แผนงานงบกลาง 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศึกษา 

 
 

3 
3 
1 
1 

 
5 

12 

 
 

240,000 
5,624,000 

20,000 
50,000 

 
340,000 

1,705,000 

 
 

3 
3 
1 
1 

 
5 

11 

 
 

240,000 
5,624,000 

20,000 
50,000 

 
340,000 

1,505,000 

 
 

3 
3 
1 
1 

 
5 

11 

 
 

240,000 
5,624,000 

20,000 
50,000 

 
340,000 

1,505,000 

 
 

3 
3 
1 
1 

 
5 

12 

 
 

240,000 
5,624,000 

20,000 
50,000 

 
340,000 

1,705,000 

 
 

3 
3 
1 
1 

 
5 

11 

 
 

240,000 
5,624,000 

20,000 
50,000 

 
340,000 

1,505,000 

 
 

15 
15 
10 

5 
 

25 
57 

 
 

1,200,000 
28,120,000 

100,000 
250,000 

 
1,700,000 
7,925,000 

รวม 25 8,159,000 24 7,759,000 24 7,759,000 25 8,159,000 24 7,759,000 122 39,595,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

5 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

5 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

5 
 

 
 
 

250,000 
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 257 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 9,000,000 22 11,000,000 21 10,000,000 15 12,000,000 18 9,000,000 63 23,385,000 
รวม 19 9,050,000 23 11,050,000 22 10,050,000 16 12,050,000 19 9,050,000 99 51,250,000 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

2 
 

 
 

110,000 
 

 
 

3 
 

 
 

210,000 
 

 
 

3 
 

 
 

210,000 

 
 

3 
 

 
 

210,000 
 

 
 

13 

 
 

850,000 

รวม 2 110,000 2 110,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 13 850,000 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ 
  แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 

 
 

11 

 
 

565,000 

 
 

11 

 
 

565,000 

 
 

11 

 
 

565,000 

 
 

11 

 
 

565,000 

 
 

11 

 
 

565,000 

 
 

55 

 
 

2,825,000 
รวม 11 565,000 11 565,000 11 565,000 11 565,000 11 565,000 55 2,825,000 

รวมทั้งสิ้น 57 11,413,000 73 11,392,000 74 11,911,000 81 16,372,000 83 19,406000 298 70,494,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ 

1.1 แผนงานการเกษตร  

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ต าบลโพธิ์ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ศักยภาพด้านการผลิต
และจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 6    
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรร่วมโครงการ 
มีความรู้ด้านการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าร้อยละ 70 

เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิตมีรายได้เพ่ิม
ในครัวเรือน 

ส านักปลัด 
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แผนงานการพาณชิย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และมีรายได้เสริม 

จ านวนนักท่องเท่ียว
ปีละ10,000 คน 

100,000       100,000 100,000 100,000 100,000 มีนักท่องเท่ียวไม่
ต่ ากว่าปีละ 
10,000 คน 

ประชาชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและมี
รายได้เสริม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อให้ครอบครัว
อบอุ่นเพิ่งตนเองได ้

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวที่ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

ครอบครัวมี
ความอบอุ่น 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10.000 10,000 10,000 ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ร้อย 80 

พัฒนาเป็น
หมู่บ้านอยู่ด ี
มีสุข 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

เยาวชน 6 
หมู่บ้าน 

100,000 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมที่

สร้างสรรค์ใช้
เวลาว่างเป็น
ประโยชน ์

เด็กได้แสดงออก
ในทางที่
สร้างสรรค์ใช้
เวลาว่างอย่างมี
ประโยชน ์

กองการศึกษา ฯ 
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2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
1 โครงการจดัหา

อุปกรณ์กีฬา 
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาในชุมชน 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับอุปกรณ์
กีฬา 

เกิดความสามัคคี
ในหมู่บ้านและ
ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กองการศึกษาฯ 

 
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ 
ชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
สงเคราะห ์

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองการศึกษาฯ 
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2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้บริการ
สุขภาพเบ้ืองต้น
หรือแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้ารับการรักษา
อาการป่วยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

จ านวน 1 กองทุน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าการรักษา
อาการป่วยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
อุบัติใหม ่

เพื่อควบคุมโรค
ไม่ให้แพร่ระบาดใน
ชุมชน 

พื้นท่ี 6 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีการแพร่
ระบาดในชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02  
2.5 แผนงานงบกลาง  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุท้ัง 6 
หมู่บ้าน 

4,200,000 
 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ผู้สงอายไุด้รับ
การสงเคราะห์
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีก าลัง
ที่ดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการ
สงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ผู้
พิการ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

 1,400,000 
 

 1,400,000  1,400,000  1,400,000 1,400,000 ผู้พิการได้รับ
การสงเคราะห์
ร้อยละ100 

ผู้พิการมีก าลังที่
ดีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมี
เงินส าหรับเป็นทุน
ในการเลี้ยงชีพ 
และค่าพาหนะใน
การเดินทางไป
รักษาพยาบาล 

6 หมู่บ้าน 24,000 
 

24,000 30,000 31,000 32,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห ์
ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้
ตามอัตภาพ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

  
2.6 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจัดหา
อาหารและค่า
อุปกรณ์เล่าเรียน
ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

350,000 350,000 350,000 350,000 320,000 เด็กเล็กไดร้ับ
อาหารกลางวัน
ทุกคน 

เด็กเล็ก
เจริญเติบโตสมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม)ที่ดีและมี
คุณภาพให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดี
ครบในทุกๆ
ด้าน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้ครบถ้วน
ตามจ านวนเด็ก 

90,000 
 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมิ(นม) 

นักเรียนทุกคน มี
สุขภาพท่ีดี
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม)ที่ดีและมี
คุณภาพให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดี
ครบในทุกๆ
ด้าน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้ครบถ้วน
ตามจ านวนเด็ก
นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาลถึงช้ัน ป.
6 
โรงเรียน 2 แห่ง 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมิ(นม) 

นักเรียนระดับช้ัน
อนุบาลถึงขั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีสุขภาพที่ดี
แข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้
เสรมิสร้างประสบการณ์
ชีวิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเกิด
การเรยีนรู้อย่าง
มีความสุขจาก
ประสบการณ์
และสถานท่ีจริง 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการ
เรียนรู้และมี
ความสุข 

เด็กปฐมวัยไดร้ับ
การศึกษาแหล่ง
เรียนรูจ้ากสถานที่
จริงและมีความสุข 

กอง

การศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการสมวัย 

ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 1 แห่ง 

200,000 - - 200,000      - เด็กเล็กได้ใช้
ประโยชน ์
ร้อยละ 90 

เด็กได้เรยีนรู้และมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

กองช่าง 
6 โครงการจดังานวันเด็ก

แห่งชาติ  
เพื่อให้เด็กได้ท า
กิจกรรมและ
การแสดงออก 

เด็กปฐมวัยและ
นักเรียน  

พื้นที่ อบต.โพธ์ิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนได้
แสดงออกและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน  
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ 
โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง

ฯ 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันกลางวัน 

ร้อยละ 100 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร

กลางวันครบทุกมื้อ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเลี้ยงไก่
ส่งเสริมงานอาชีพ
สร้างรายได้ใน
สถานศึกษา 

เพื่อสร้างอาหารแก่
นักเรียน 

โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
หนองหว้าน้ าท่วม 

20,000 20,000  20,000  20,000  20,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ในการ
เรียนรูจ้ากสถานที่

จริง 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
โนนจานอีลอก 

โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
หนองหว้าน้ าท่วม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนที่
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้
ประสบการณ์ใน
การเรยีนรู้จาก
สถานท่ีจริง 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการเรารัก
ศิลปะ ดนตรี  
และกีฬา 

เพื่อสร้างทักษะด้าน
ศิลปะดนตรีและกีฬา 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
โนนจานอีลอก 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรยีน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีทักษะ
ด้านศิลปะ
ดนตร ี

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

เพื่อเป็นโรงเรียน
ต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
โนนจานอีลอก 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนไดฝ้ึกการ
พัฒนาจิตและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
โนนจานอีลอก 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม 

จริยธรรมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ หน้า 64 
 

แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
      3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ฯ 

เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า
และใช้ประโยชน์
ในชุมชน 

พื้นที่ป่า 
 จ านวน 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีบัญชีพันธุ์ไม้ของ
ชุมชน 

พื้นที่ป่าไม้คงอยู่
กับชุมชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโนนชาด 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,881 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายหนองบักดอ - โนนสนามม้า 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

     - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมกีาร
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหนองบอน 
บ้านอีลอก หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ 
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

    กองช่าง 
 
 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลง 
หินคลุก สายบ้านอีลอก – สุสาน
สุขาวดี 
บ้านอีลอก หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนดินโดยลงหินคลุก  
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายประชาเสรี  
บ้านโนนจาน หมู่ 3 
(สายกลางบ้าน ทิศเหนือ-ทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดินลง 
หินคลุก สายหอประปา 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

500,000 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

      - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายสามแยก 
บ้านโนนหุ่ง – แม่น้ ามูล 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 600,000 700,000 700,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

    กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายโนนกอง – วัดโนนแค  
(เลียบทางรถไฟ) 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

    500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสี่
แยกบ้านโพธ์ิ – ม.เฉลิมกาญจนา 
บ้านโพธิ์หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหอประปา 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

- - 
 

- 
 
 

500,000 
 
 

500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
แยกโรงเรยีนบ้านโนนหุ่ง 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

       - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้ท้วม
ขังถนน และเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

จัดท าระบบธนาคาร
น้ าใต้ดินท้ังระบบปิด

และเปิด 
พื้นท่ี 6 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

    กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลง 
หินคลุก สายหนองแลน-กุดฮ ี
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,390 เมตร 

- - 
 
 

300,000 
 
 

500,000 
 
 

- ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
สายโนนกอง – วัดโนนแค 
(เลียบทางรถไฟ) 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน คสล. 
 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 
 

500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยก
หน้าโรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ – วัด
โนนแค บ้านอีลอก หมู่ 2  
(ช่วงท่ี 2 ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

       - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ า 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง 

กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 ลึก 0.30-0.60 

เมตร 

- - - 500,000        - ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 70 

ระบายน้ าได้
สะดวกไม่มีน้ า
ท่วมขังใน
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายวัดป่าอัมพวัน 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

- 700,000 
 
 

700,000 
 
 

- 
 
 

       - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมกีาร
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองอิฐ 
บ้านอีลอกหมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 920 เมตร 

- - 
 
 

600,000 
 

600,000 
 
 

600,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโนนยาง 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 822 เมตร 

- 500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

       - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก สายเลียบแม่น้ ามูล 
บ้านโนนจาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,052 เมตร 

600,000 600,000 600,000    600,000 700,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

    กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนดินลง 
หินคลุก  
สายบ้านโนนกอง - บ้านบก 
(ต.โพนข่า) บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

    กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
สายกุดฮี – หนองแสง 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 
3 เมตร 

ยาว 1,380 เมตร 

- - 
 
 

600,000 
 
 

600,000 
 
 

600,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  
สายบ้านโนนกอง – บ้านโนนดั่ง  
ต.หนองแก้ว 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายห้วยแฮด 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 590 เมตร 

- - 
 
 

600,000 
 

600,000 
 
 

600,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายข้าง ม.เฉลิมกาญจนา 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

500,000 500,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

        - ไประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

มีการประชาชน
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายข้างวัดบ้านโพธ์ิ  
บ้านโพธิ์หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 152 เมตร 

- - 500,000 500,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายคุ้มกลาง 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 550 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังในถนนภายใน
หมู่บ้าน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- 300,000 - -         - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ตามถนนและ
หน้าบ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่าง ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 1 - 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

พื้นท่ี 6 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ  
100 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายโนนจาน - แม่น้ ามูล  
(ช่วงภายในหมู่บ้าน) 
บ้านโนนจาน หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

500,000 500,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมกีาร
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  
ถนนพื้นท่ีจัดรูปท่ีดิน 
บ้านโนนจาน หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ถนน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  
สายป่าช้าโนนกอง 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

- ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวติที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การเสรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
กิจการ อปพร. 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของอปพร. 

พื้นที่ 6 หมู่บ้าน 
และร่วมกับอ าเภอ

และจังหวัด 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรม 

อปพร.ด าเนินกิจการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

2 โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร 
 (ไฟกระพริบ) 

เพื่อกระตุ้นเตือนผู้
ขับข่ียานยนต์และ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

ทางแยกภายใน
หมู่บ้านและทางเข้า
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ไฟสัญญาณจราจร
ที่ติดตั้ง 

จ านวนการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

  ส านักปลัด 

3 โครงกาพัฒนาความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/อุบัติเหตุ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม อปพร.  
และประชาชนด้าน
การป้องกันสาธารณ
ภัย 1 ครั้ง/ปี 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 มีการฝึกอบรม  
อปพร. 1 ครั้ง/ปี 

อปพร.มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วย
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา และ
ผู้น าชุมชน  
จ านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิก
สภา และผู้น า
ชุมชน  
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

4 โครงการปรับปรุงข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษ ี

จ านวน 6 หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บ
ภาษี 
ร้อยละ 100 

อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้นน ามา
พัฒนาพ้ืนท่ีได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได ้

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานจัดเกบ็
รายได ้

บริการจดัเก็บภาษ ี
นอกพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เสีย
ภาษีค้างจ่าย
ลดลง 

สามารถเก็บ
ภาษีไดเ้พิ่มขึ้น 

กองคลัง 

6 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจรติ 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา 
และผู้น าชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 

หน่วยงาน
ราชการมี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

  ส านักปลัด 

7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

เพื่อใหศู้นย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ
เป็นสถานท่ีกลางใน
รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีประจ า

ศูนย์ฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานเทศกาล
ประจ าปีของจังหวัด งาน
เทศกาลปีใหม่ส่ีเผ่าไท 
ศรีสะเกษ  

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลประจ าปี
ของจังหวัด งานเทศกาล
ปีใหม่ส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ   

งานเทศกาลประจ าปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดงาน 

การจัดงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธภิาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
9 โครงการขอรับการ

สนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิตให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  

เพื่อสนับสนุนการบริจาค
โลหิต 

กิจกรรมการ
บริจาคโลหิต 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้บริจาค
โลหิต 

เหล่ากาชาดมีโลหิต
เพียงพอ 
 

ส านักปลัด 

10 โครงการเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดจังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศก.) 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศก.) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเป้าหมาย
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศก.)
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

11 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

เพื่อช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ
ความเดือนร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได ้

 จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้ประสบภยั 
พิบัติที่ได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยัพิบัติได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569  ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
4 

 
430,000 

 
4 

 
430,000 

 
4 

 
430,000 

 
4 

 
430,000 

 
4 

 
430,000 

 
20 

 
2,150,000 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

แผนงานสาธารณสุข 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 25 1,450,000 

รวม 12 870,000 12 870,000 12 870,000 12 870,000 12 870,000 60 4,350,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3             

แผนงานการเกษตร 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 10 600,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4             

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวมท้ังสิ้น 15 1,040,000 15 1,040,000 15 1,040,000 15 1,040,000 15 1,040,000 75 5,200,000 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีรับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆต าบลโพธ์ิมี
รายได้เสริม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000     100,000   100,000 200,000 200,000 มีผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม 

กลุ่มสตรีต าบล
โพธ์ิมีรายได้เสริม 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02/1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีหมู่บ้านด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครอบครัวและ
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

กองการศึกษาฯ 
 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สังคมปลอดภัย 
มีภูมิคุม้กันท่ี
เข้มแข็ง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02/1 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน  
(ต าบลโพธ์ิสะอาด) 

เพื่อใหห้มู่บ้านสะอาดน่า
อยู่ 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีร่วม
โครงการ 

หมู่บ้านสะอาด 
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

พื้นที่ 6 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มผีู้ตดิเช้ือโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนไม่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อไม่ให้โรค
ไข้เลือดออก
ระบาดในพ้ืนท่ี 

พื้นที่ 6 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มผีู้ป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก
ในพื้นที่ 

ไม่มโีรค
ไข้เลือดออก
ระบาดในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02/1 

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
1 โครงการสืบสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 
เพื่อสืบสานระเพณี
ให้คงอยู ่

 หมู่ที่ 1- 6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณีคงอยู ่ ได้สบืสาน
ประเพณีให้คงอยู ่

กองการศึกษา ฯ 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสืบสานระเพณี
ให้คงอยู ่

 หมู่ที่ 1- 6 50,000 50,000  50,000 50,000 50,000 ประเพณีคงอยู ่ ได้สบืสาน
ประเพณีให้คงอยู ่

กองการศึกษา ฯ 

3 โครงการประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานระเพณี
ให้คงอยู ่

  หมู่ที่ 1- 6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณีคงอยู ่ ได้สบืสาน
ประเพณีให้คงอยู ่

กองการศึกษา ฯ 

4 โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อสร้างค่านิยม
และปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค าสอน
ทางศาสนา 

ประชาชน 6 
หมู่บ้าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร่วม 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณธรรม 

น าชีวิตประพฤติ
ตนเป็นศาสนิกชน
ที่ด ี

กองการศึกษา ฯ 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลโพธิ ์

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและสร้าง
พลังความสามัคคีใน
ชุมชน 

จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 ครัวเรือนเข้า 
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

เกิดความสามัคคี
ในหมู่บ้านและ
ประชาชนมี
สุขภาพด ี

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
      3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการลอกผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า 

เพื่อให้แหล่งน้ า
สะอาดและไม่มี
สิ่งกีดขวางทาง
น้ า 

ขจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ าการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้แหล่งน้ า
สะอาดและไม่มี
สิ่งกีดขวางทาง
น้ า 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนรักน้ า 
รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การฟื้นฟู 

สร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนรักษา
น้ า ป่า และ
แผ่นดิน 

ส านักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ หน้า 83 
 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวติที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การเสรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน
ในการป้องกัน
อุบัติเหตุ และอุบัติภัย 

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน  และให้
ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569  ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

323,800,000 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

223,800,000 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

223,800,000 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

123,800,000 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

123,800,000 

 
 
 
 

93 

 
 
 
 

1,019,000,000 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

2 20,000,000 6 16,000,000 5 21,600,000 2 10,200,000 2 11,500,000 17 79,300,000 

รวมท้ังสิ้น 21 343,800,000 25 239,800,000 24 379,400,000 20 134,000,000 20 135,300,000 110 1,098,300,000 
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แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร บ้านโพธ์ิ-
โนนชาด 

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 1,000 เมตร 

450,000 450,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองหว้า – 
มหาวิทยาลยัเฉลมิ
กาญจนา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 

 ระยะทาง  3,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร  
 (สายโนนพอก-หนองหล่ม) 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง  1,200 
เมตร 

600,000 600,000 500,000 500,000 600,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

ร้อยละ 50 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
(สายแยกโนนหุ่ง-วัดป่าอัมพวัน) 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 ระยะทาง 500 เมตร 

500,000 500,000 500,00 500,000 600,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

ร้อยละ 50 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร บ้านอีลอก หมู่ 2 
(สายอีลอก-หนองบอน สายบ่อน
ไก่-โนนแค) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง  5,000 เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

การเกษตร
ส าหรับท า
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านโนนจาน หมู่ 3 
(สายบ้านโนนจาน –แม่น้ ามูล) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 ระยะทาง 3,000 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

การเกษตร
ส าหรับท า
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตรสายห้วย
ผาย บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 100 เมตร 

250,000 250,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์ 

ร้อยละ 50 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรส าหรับท า
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายห้วย
ผาย บ้านหนองหว้า หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 1,000 เมตร 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์ 

ร้อยละ 50 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรส าหรับท า
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์ อ าเภอเมืองศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะบ้านหนองหว้า 
–มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
 ระยะทาง 2,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบ้านโพธ์ิ –
มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
 ระยะทาง 2,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตร
ส าหรับท า

การเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร (ประเภทแหล่งน้ า) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอก 
กุดจาน  
บ้านโนนจาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

 ขุดลอกกุดจาน
เชื่อม 
กุดฮี พื้นท่ี 40 ไร่ 

     15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก 
หนองหล่ม  
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนองหล่ม
พื้นท่ี 12 ไร่ 

   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

3 โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกกุดฮี   
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกกุดฮี พื้นท่ี 
566 ไร่ 

   50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 
ชลประทาน 
ศรีสะเกษ         

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า  

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า  
จ านวน 2 แห่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000     5,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ า 

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ า 1 แห่ง 
 

200,000,000 100,000,000 100,000,000     -          - เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 



แบบ ผ.02/2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกหนอง
สองห้อง   
พร้อมอาคารประกอบ 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนอง
สองห้อง พื้นท่ี 
80 ไร่ 

   10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกหนองบัว   
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนอง
บัว พื้นท่ี 5 ไร่ 

   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกห้วยไผ่ 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
และท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกห้วยไผ่ 
ระยะทาง 
500 เมตร 

   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางแยกโรงเรียน
บ้านโพธ์ิ – วัดโนนแค  
บ้านอีลอก หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,720 เมตร 
 

10,000,000 - - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 
2 โครงการซ่อมสร้างผิว

ทางลาดยางโดยวิธี 
PAVENT IN-PLACE 
RECYCLING 
สายบ้านโนนจาน – 
แม่น้ ามูล 
บ้านโนนจานหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,600 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 
 1 เมตร 

10,000,000 10,000,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการเสรมิผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านโพธ์ิ - 
ม.เฉลมิกาญจนา 
บ้านโพธ์ิ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,160 เมตร 

- 3,100,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการเสรมิผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายบ้านหนอง
หว้า - ม.เฉลิมกาญจนา 
บ้านหนองหว้า หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 20,70 เมตร 

- 3,000,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านโนนกอง - บ้านบก 
ต.โพนข่า  
บ้านโนนกอง หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500  
เมตร 

- 4,500,000 - 4,500,000         - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยก 
บ้านโนนหุ่ง - แม่น้ ามูล  
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000  เมตร 

- 6,000,000 6,000,000 -         - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการเสรมิผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย
เลียบคลองส่งน้ า 
บ้านโนนจาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 2,500,000 - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนสายหนองบอน 
บ้านอีลอก หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,010 เมตร 

- - 4,800,000 - 4,800,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก  สายบ้านโนน
กอง – บ้านโนนดั่ง  
ต.หนองแก้ว 
บ้านโนนกอง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร 

- - 
 
 

6,700,000 
 
 

- 
 
 

6,700,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายประชาเสรี  
บ้านโนนจาน หมู่ 3 
(สายกลางบ้าน ทิศ
เหนือ-ทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร 

- - 
 
 

1,600,000 
 
 

- 
 
 

- ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายวัดป่าอัมพวัน 
บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน  
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

- - 
 
 

- 
 
 

5,700,000 
 
 

       - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนชาด 
บ้านโพธิ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,881 เมตร 

3,500,000 - 
 
 

3,500,000 
 
 

- 
 
 

- ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองบอน 
บ้านอีลอก หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีถนนส าหรับ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร 

2,500,000 - - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีการ 
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

    กองช่าง 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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แบบ ผ.02/3 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
  

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน 3,000,000 3,000,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

สามารถซ่อม
ไฟฟ้าได้อย่าง
รวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

23 
 

- 23 
 

- 23 
 

- 23 
 

- 23 - 115 - 

รวมทั้งสิ้น 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 115 - 
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แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหาร อบต.
โพธ์ิ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

ประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 
ฉบับ 

- - - - - - มีการประกาศ
เจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

ลดข้อร้องเรียนการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

2  มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสใน การบริหารงาน
บุคคล 

เพื่อก าหนดมาตรการด้านความ
โปร่งใสในการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 

1 มาตรการ 

- - - - - มีมาตรการ
ด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล
ของอบต.จ านวน 1 
มาตรการ 

- การบริหารงาน
บุคคลของอบต.มี
ความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

3  มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก ปลัด 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการจากหน่วยงาน 

ค าสั่งมอบหมายของ
ผู้บริหาร 

- - - - - มีค าสั่งมอบหมาย
งานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติราชการแทน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ฉบับ 

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในบริการท่ี
ได้รับอยู่ในระดับดี 

ส านักงาน
ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 กิจกรรมน าหลักสูตร “โตไปไม่
โกง” 
มาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - - จ านวนเด็กท่ีร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

กองการศึกษาฯ 

5  สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 

พนักงานและพนักงาน
จ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   

- - - - - มีการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ 

การพิจารณา
เลื่อนขั้น
เงินเดือนท่ี
โปร่งใส เป็น
ธรรม 
ตรวจสอบได้ 

ส านักงานปลัด 

6 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

บุคลากรฝ่ายบัญชี 
กองคลัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   

- - - - - เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบ
งบประมาณ 

เกิดความคุ้มค่า
และมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงบ
งบประมาณ 

ส านักงานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7  การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านจัดซ้ือจัด
จ้าง 

. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

- - - - - มีข้อมูลในการวาง
แผนการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารมีข้อมูลใน
การวางแผนการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

8  สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

. เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน
ให้โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กองคลัง  - - - - - มีระบบป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

9  การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ 
– จัดจ้าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 

- - - - - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

การจัดหาพัสดุเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10  กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิ  
ให้ส้ันลง 

- - - - - ร้อยละของ
ผู้รับบริหาร 

การปฏิบัติ
ราชการมีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ 

ทุกกอง/ส านัก 

11  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

พนักงานส่วนต าบล - - - - - มีค าสั่งลด
ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว 

ทุกกอง/ส านัก 

12  มาตรการมอบอ านาจของนายก เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ 
ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดย
รอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

มีการมอบอ านาจ
อย่างน้อยจ านวน 3 

เรื่อง 

- - - - - ร้อยละ 80 
ของ
เป้าหมาย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว 

ทุกกอง/ส านัก 
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แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13  กิจกรรมการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

พนักงานส่วน
ต าบลทุกคน 

- - - - - มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 

พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจท่ีดียึดมั่นใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ส านักงานปลัด 

14  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีความโปร่งใส มี
คุณธรรม 

พนักงานส่วน
ต าบลทุกคน 

- - - - - มีการจัดท า
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

เกิดวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม 

ส านักงานปลัด 

15  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ
แจ้งเรื่องร้องเรยีนต่างๆ 

มีการมอบหมาย
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบ
ด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - - - มีการมอบหมาย
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

การด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนส าเร็จ
เรียบร้อย 
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แผนพัฒนาพัฒนาท้อง (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
16 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

ส าคัญและหลากหลาย 
เพื่อให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีหลากหลาย 

ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
ช่องทาง 

- - - - - ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน จ านวนไม่น้อย
กว่า 4 ช่องทาง 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ท่ีครบถ้วน 

ส านักงานปลัด 

17 5) การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. 
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนภายในเขต 
 อบต.โพธ์ิและบุคคลท่ัวไป 

- - - - - จ านวนผู้ขอรับข้อมูล
ข่าวสาร 

มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ อบต.โพธ์ิ 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นท่ี - - - - - . มีสถิติจ านวนเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ส านักงานปลัด 

19  กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทุกราย 

- - - - - จ านวนเรื่องท่ีแก้ไข
ได้ส าเร็จ 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักงานปลัด 

20  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
อบต.และตัวแทนประชาชน
จากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - - - - - มีตัวแทนประชาคม
ท้องถิ่น 

เกิดการบูรณาการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

21 กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีก ากับ 

นายอ าเภอ สตง. - - - - - มีเอกสารรายงาน ลดความเสี่ยงของการ
ด าเนินงาน 

ส านักงานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่   5  การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22  กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

เพื่อติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ระดับ
องค์กรของอบต.โพธ์ิ 

ทุกกอง/ส านัก - - - - - มีระบบควบคุม
ภายใน 

ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ต่อการปฏิบัติงาน 

ทุกกอง/ส านัก 

23  กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณให้ประชาชน
ทราบ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี - - - - - มีเอกสารรายงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

มีการเบิกจ่าย
ถูกต้อง รวดเร็ว 
เกิดความ
ประหยัด 

กองคลัง 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  
๒๕63 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  
๒๕63 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4.3.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม  

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

http://www.dla.go.th/
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 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ การคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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