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ค ำน ำ 

 

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – พ.ศ.๒๕๖5) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – พ.ศ.๒๕๖5) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระเวียง ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระเวียง ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ระเวียง ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการ
งานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖1 – พ.ศ.๒๕๖5) 
จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
                   องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  



 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
ที่ตั้ง 
 ที่ตั้งลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑๓๐-๑๕๐  เมตร
ดินเป็นดินรวนปนทราย ขาดความสมบูรณ์ ต าบลระเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอโนนนารายณ์ อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอประมาณ  ๓  กิโลเมตร โดยมี เนื้อที่ทั้งหมดของต าบลประมาณ  ๔๕  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  ๓๐,๐๐๐  ไร่  ใช้ส าหรับท าการเกษตรประมาณ   ๒๐,๐๐๐  ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกไม่มีภูเขาและแม่น้ า 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนภุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม    
 ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน    
 ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม   
ลักษณะของดิน 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 
ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
 ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ในการเลี้ยงสัตว์และเก็บของป่าเพ่ือประกอบอาหาร  หนองหิน เนื้อท่ีประมาณ  ๒๗๐.๐๐๐  ตารางกิโลเมตรกัก
เก็บน้ าได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร       
อำณำเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดต่อกับต าบลเบิด   อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศใต้ ติดต่อต าบลโนน      อ าเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลหนองบัวบาน   อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลหนองหลวง    อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

จ ำนวนหมู่บ้ำน  มีจ ำนวน  ๑๓  หมู่บ้ำน  
จ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือน   
 
                      หมู่บ้ำน    ชำย            หญิง           รวม         หลังคำเรือน 
  หมู่ที่ ๑  บ้านค้อ   ๔53  ๔38  891  ๑80 
  หมู่ที่ ๒  บ้านระเวียง  207  ๒๐6  ๔๑3  ๑๑8  
  หมู่ที่ ๓  บ้านซาต  ๔68  ๔๘8  ๙56  ๒47 
  หมู่ที่ ๔  บ้านก้านเหลือง  ๕63  586  ๑,๑49  ๒๓6 
  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองหว้า  ๔66  ๔๗3  ๙39  ๑94 
  หมู่ที่ ๖  บ้านโนนน้อย ๒46  ๒73  ๕19  ๑๔9 
  หมู่ที่ ๗  บ้านม่วงหวาน ๓๗4  ๔36  810  211 
  หมู่ที่ ๘  บ้านปลาเดิด 263  ๒76  ๕39  ๑20 
  หมู่ที่ ๙  บ้านหนองแคน   55    49  104    ๒6 



  หมู่ที่ ๑๐ บ้านซาต ๔13  ๔๑7  ๘30  ๑97 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านระเวียง ๒64  ๒78  ๕42  ๑43 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านนกเค้า ๔17  ๓๙5  812  ๑82 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่นขาม ๑๑๓  101  ๒14    57 
    รวม      4,302  4,416  8,718  2,060 
 

 แบ่งเป็นเขตการเลือกตั้งท้ังหมด ๑๓ เขต(โดยแบ่งตามหมู่บ้าน) 

2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
    อำชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักประมาณร้อยละ ๗๘.๙  ของประชากรทั้งหมด  
โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ รองลงมาคือปลูกพืชอ่ืน ๆ เช่น มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  พริก ถั่วฝักยาว
และผักต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อจ าหน่ายและใช้บริโภค เช่น  วัว  ควาย  หมู เป็ด   ไก่   ฯลฯ   
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
1. โรงสีข้าว      จ านวน   19    แห่ง 
2. ร้านค้า      จ านวน   54    แห่ง 
3. ร้านซ่อมรถ      จ านวน     2  แห่ง 
4. โรงงานน้ าดื่ม     จ านวน     1  แห่ง  
5. บ้านเช่า      จ านวน     2       แห่ง  
6. ร้านขายอาหาร     จ านวน               9       แห่ง  
7. ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์     จ านวน     1       แห่ง  
8. ลานค้าข้าว*ลานมันส าปะหลัง   จ านวน      2       แห่ง 

3. สภำพทำงสังคม 
กำรศึกษำ 

๑.   โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   ๖  แห่ง  
๒.   โรงเรียนมัธยมศึกษา(ม.๑ - ม.๖)    จ านวน    ๑  แห่ง  
๓.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน   ๑๓  แห่ง 
 

สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ 
  วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน      8   แห่ง 
  นับถือศาสนาพุทธ    จ านวน   1       แห่ง 
สำธำรณสุข 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล    จ านวน   ๒  แห่ง 

  โรคระบาดที่ส าคัญ  ไข้เลือดออก    โรคพิษสุนัขบ้า   ไข้ฉี่หนู  ช่วงระยะเวลาที่ระบาดพฤษภาคมและ
กันยายน 
4. กำรบริกำรพื้นฐำน 
กำรคมนำคม 
 มีถนนสัญจรได้ทั้งปี  ระหว่ำงหมู่บ้ำน  ต ำบลและอ ำเภอ (รวมตั้งต ำบล) ดังนี้ 

1. ถนนลาดยาง    39.35          กิโลเมตร 
2. ถนนลูกรัง         78          กิโลเมตร 
3. ถนนลงหินคลุก   30.995        กิโลเมตร 

 



กำรโทรคมนำคม 
  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบล    จ านวน         ๑   แห่ง 
 
กำรไฟฟ้ำ 
 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครับทุกครัวเรือน  ทั้ง ๑๓  หมู่บ้าน 
5.ข้อมูลอ่ืนๆ  
 ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 
 ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ในการเลี้ยงสัตว์และเก็บของป่าเพ่ือประกอบอาหาร  หนองหิน เนื้อท่ีประมาณ  ๒๗๐.๐๐๐  ตารางกิโลเมตรกัก
เก็บน้ าได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร 
 ภูเขำ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียงเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา 
 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ป่าโปร่งซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และเก็บของป่าเพ่ือประกอบอาหาร 
 

 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ 
  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 คณะผู้บริหำร        
 ๑. นางสุรัญญา  จ าปาดง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง    ปริญญาตรี 
 ๒.  นายธัชชัย    แจ่มใส   รองนายก  อบต.ระเวียง             มัธยมปลาย 
 ๓. นายไพโรจน์  ไม้เท้าทอง    รองนายก  อบต.ระเวียง             มัธยมปลาย 
 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง       

๑. นายสมศักดิ์  โอชา  ประธานสภา   ป.๖   
๒. นายน้อย  บุญยิ่ง  รองประธานสภา   ป.๔   
๓. นายกฤตภาส  ขุมทรัพย์ เลขานุการสภา   ปริญญาโท  
๔.นายอภัย  โพธิ์งาม  ส.อบต. ม. ๒   ม.๖  
๕.นายทองใจ  เจริญธรรม  ส.อบต. ม. ๒   ป.๖   
๖. นายสมบัติ  จ าปาดง  ส.อบต. ม. ๓   ป.๔   
๗. นายสมพงษ์  จิตมั่น  ส.อบต. ม. ๓   ป.๖   
๘. นางเชียร  สังข์ทอง  ส.อบต. ม. ๔   ม.๖   
๙.นายพิมพ์พา  สีสุข  ส.อบต. ม. ๔   ม.๖   
๑๐. นายอชิรวิทย์  ศรพรม ส.อบต. ม. ๕   ม.๖  
๑๑. นางประมิน  สุขประสงค์      ส.อบต. ม. ๖   ม.๓ 
๑๒. นางเกษร  พุดจีบ  ส.อบต. ม. ๖   ป.๖   
๑๓. นายสัมฤทธิ์  ทองผา  ส.อบต. ม. ๗   ม.๖   
๑๔. นายจันดี  พุทธานุ   ส.อบต. ม. ๗   ม.๖   
๑๕. นายสมหวัง  จันทภักค์ิ ส.อบต. ม. ๘   ม.๖   
๑๖. นายบุญทัน  นามพรม ส.อบต. ม. ๘   ม.๓   
๑๗. นายดี  พูนผาด  ส.อบต. ม. ๙   ม.๖   
๑๘. นายส ารวย  พูนผาด  ส.อบต. ม. ๙   ม.๖   
๑๙. นายณรงค์  โล่ห์ทอง  ส.อบต. ม. ๑๐   ป.๖   



๒๐. นางวิไลวรรณ  กิริยาด ี ส.อบต. ม. ๑๐   ม.๓   
๒๑. นายสายฝน  หลวงชัย ส.อบต. ม. ๑๑   ม.๓   
๒๒. นางสมถวิล  แสงเทพ  ส.อบต. ม. ๑๑   ปริญญาตรี  
๒๓. นายทองใส  สืบศรี  ส.อบต. ม. ๑๒   ม.๖  
๒๔. นายสมจิต  ประสมหงษ ์ ส.อบต. ม. ๑๒   ป.๔   
๒๕. นายประจักษ์  นันทวงค์ ส.อบต. ม. ๑๓   ม.๖   
๒๖. นายลับ  เกาะแก้ว  ส.อบต. ม. ๑๓   ป.๔  
 

๑.   จ านวนบุคลากร มี    จ ำนวน    4๖  คน   
  ส ำนักปลัด         
   ๑.๑  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน      3   คน   
   ๑.๒  พนักจ้างตามภารกิจ   จ านวน      9  คน             
   ๑.๓  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน      ๗ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ส่วนกำรคลัง         
   ๑.๑  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน     ๑ คน               
            ๑.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ            จ านวน     ๓ คน        
         ๑.๓  พนักงานจ้างทัว่ไป             จ านวน     ๑ คน    

  ส่วนโยธำ              
    ๑.๑  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน     1 คน             
    ๑.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     ๑ คน 
    ๑.๓  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน     5 คน 
  ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม      
    ๑.๑  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน      7   คน 
          ๑.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     6 คน 
          ๑.๓  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน      2 คน 
      

2.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง

ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัดและจัดหวัด (ภาค
ตะวันออกเฉียงตอนล่าง 2 ) ประกอบด้วย  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์ และชัยภูมิ  ควร มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  ส่งเสริมภาคการเกษตรพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
อารยะธรรมขอม  ด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง    
 
 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๑.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับภำค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดงันี้ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
๑.๑ กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับกำร 

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น 
ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้
และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น 

๑.๒ กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน เน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ กำรเสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพิ่มทำงเลือกกำรใช้ชีวิตในสังคมและ 
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔ กำรสำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่ำร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และกำรรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันใน
สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา



ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบ
ให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๒.๑ กำรปรับโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวประชำกรให้เหมำะสม เป็นการส่งเสริม 

คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่างกว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๒.๒ กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๓ กำรส่งเสริมกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข 
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ 
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๕ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้ม  
แข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน 
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด 
และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

๓. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญกับ 
๓.๑ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและ 

ยั่งยืน  มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน เป็น
ของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทาประโยชน์
ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค



การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒ กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการ เกษตร
ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ 
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืช
และสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๓.๓ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต สนับสนุนการ 
ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการ ศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๓.๔ กำรสร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการ 
สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุน
ต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
 

๓.๕ กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือน 
และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น  ส่งเสริมให้เกษตรกร
ทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖ กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและ 
ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิ ภาพการผลิต
และการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓.๗ กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและ 
พลังงำน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่



เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต  การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน  ให้ความส าคัญกับ 
๔.๑ กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน โดยสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายใน ประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและ
ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็น 
ธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีเสถียรภำพ ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปูองกันความเสี่ยง
ทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับ 

๕.๑ กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำม 



ร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำงๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
พ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง 
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ให้
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความ
มั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๓ กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการนาเข้าที่
ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔ กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและภูมิภำคภำยใต้บทบำท 
ที่สร้ำงสรรค์ เป็นทำงเลือกในกำรด ำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕ กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร 
มนุษย์กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน และกำรส่งเสริมแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือ
ในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
และผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖ กำรมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมนำนำชำติที่มีคุณภำพชีวิต ป้องกัน 
ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม ยำเสพติด ภัยพิบัต ิและกำรแพร่ระบำดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย  ยาเสพติด และการหลบหนีเข้า
เมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๗ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงประเทศในกำรสนับสนุนกำรเจริญเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับควำมร่วมมือกับองค์กร
ระหว่ำงประเทศที่ไม่แสวงหำก ำไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอา
นวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดาเนิน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘ กำรเร่งรัดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการ 
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๙ กำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรลงทุน และกำรประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำภูมิภำค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่าง 



ประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 
  ๕.๑๐ กำรปรับปรุงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีกำรพัฒนำภำยในประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อม โยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๖.๑ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง  

แวดล้อม  มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า ต้นทุน
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒ กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
กำรเป็นเศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้น
การวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

๖.๔ กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ด้วยการจัดทาแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิ ภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัย
พิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

๖.๕ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนกำรค้ำจำกเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจำกกำร 
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์ราย
สินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖.๖ กำรเพิ่มบทบำทประเทศไทยในเวทีประชำคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบควำมตก 
ลงและพันธกรณีด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๗ กำรควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 



จัดการขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่ำงบูรณำกำร มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ มลพิษ 
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 “แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าแผนอ่ืนๆ ที่ผ่านมา คือจะสามารถจับ

ต้องได้ โดยก าหนดกรอบการลงทุนภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้อย่างชัดเจน เช่น แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การก่อสร้างรถไฟฟ้า การก่อสร้างรถไฟระบบราง เป็นต้น รวมถึงแผนพลังงาน อย่างไรก็ตาม การที่ท าให้รัฐบาลใด
ก็ตามที่จะเข้ามาบริหารประเทศ จะต้องด าเนินการต่อตามแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนดไว้นั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
นี้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด้วย” อาคม กล่าว 

   ส าหรับกรอบหลักการของแผนฉบับที่ ๑๒ ยังคงน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่แผนฉบับที่ ๘ อีกทั้งจะยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
และการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ส่วนวิสัยทัศน์ของการพัฒนา จะมุ่งให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้
และพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมเป็นสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศคือ 
“มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

   แนวทางการพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะประกอบด้วย ๗  เรื่องหลัก คือ 
   ๑.การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม

ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการที่ทันสมัย การ
ลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะปี  ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๙ และการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 

    ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา มุ่งส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) 
การเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้เอสเอ็มอี การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

    ๓.การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร โดยให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร และเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เป็นต้น 

    ๔.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประกอบด้วยการพัฒนาคนในทุกช่วงทุกวัยให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาคน 

    ๕.การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค สร้างความมั่นคงด้านรายได้ และโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 



     ๖.การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก และการพัฒนาด้านขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค 
โดยพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พัฒนาโครงข่ายระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่ว
ประเทศ และพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการผ่านแดนที่มีความคล่องตัวในประตูการค้า
ชายแดนที่ส าคัญ 

      ๗.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๑.๓  THAILAND ๔.๐ 
ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบระยะเวลา 3-5 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่าน

มามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 
ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบันคือ ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ทว่า ภายใต้โมเดล
ปัจจุบันที่เป็นอยู่กันตอนนี้ต้องเผชิญกับดักส าคัญที่ไม่อาจน าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่
รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่
โมเดล ประเทศไทย 4.0  ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไก
ประชารัฐ โดยภารกิจส าคัญของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ถูกเก็บมาอย่าง
ยาวนานและเพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การทุจริตคอร์รัปชัน 
ความขัดแย้งตลอดจนการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
       ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2.
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า 
ไปสู่ High Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มด้วยกันคือ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food, Agriculture & Bio-Tech) 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness 
& Bio-Med) 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) และ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 
  
 
 
  



  ๑.๔  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
  ๑.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ   เปิดประตูสู่สากล” 
 พันธกิจ (Mission) 
  ๑.   เพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและตลาดรองรับ 
 ๒.   พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้ 
  ๓.   รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตส านึก และบูรณาการร่วมกัน 
  ๔.   พัฒนาคนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
  ๕.   บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
       เพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues) 
  ๑.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  ๒.   ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
  ๕.   ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงชายแดน 
เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ (Goals) 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
        -   เพ่ิมพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
        -   เพ่ิมรายได้โดยการเพ่ิมผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้ และความเป็นธรรมและเพ่ิมรายได้โดยการ
เพ่ิมผลิตภาพการบริการ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        -   ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุล สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
        -   ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีสุขภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชด าริ  
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงชายแดน 
        -   หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 ๓.๒ ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
 - ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
 ๑.  ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ด้ำนสำธำรณูปโภค  และด้ำนแหล่งน้ ำ 
  ๑.๑  ปัญหาการคมนาคม  เนื่องจากถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ  ช ารุดเสียหายท าให้
คมนาคมไม่สะดวก 



  ๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  เพ่ือใช้ในการส่องสว่าง  การคมนาคมในเวลากลางคืน
และปัญหากระแสไฟฟ้าตก เนื่องจากมีประชากรจ านวนครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น และมีการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
  ๑.๓  ปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจากมีการถมที่และมีการยกระดับถนนหลวงให้สูงขึ้น ท าให้ไม่มีทาง
ระบายน้ า 
  ๑.๔  ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและเพ่ือการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 
  ๑.๕  ระบบประปายังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 
 ๒.  ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน 
  ๒.๑  ปัญหาการว่างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
  ๒.๒  ปัญหารายได้น้อยของประชาชน  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรมต้องซื้อปุ๋ยราคาแพง  ท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน  และความ
ยากจน  
  ๒.๓  ปัญหามีรายได้น้อยไม่เพียงพอจากกการประกอบอาชีพ  เนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้าง
และมีการจ้างบ้างหยุดบ้างตามฤดูกาล 
  ๒.๔  ปัญหาขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในด้านรายได้ 
  ๒.๕  ปัญหาขาดเงินทุนและแหล่งเงินทุนมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่ม 
  ๒.๖  ปัญหาการไม่เป็นกลุ่มอาชีพเนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือสร้าง
รายได้ 
 ๓.  ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
  ๓.๑ ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัย  ประชาชนยังได้รับบริการด้านอนามัยและสาธารณสุขไม่
เพียงพอเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอหรือทันสมัยและเวชภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยไม่
เพียงพอกับการรับบริการของประชาชน 
  ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 ๔.  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
  ๔.๑  ปัญหาขาดสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  เช่น  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  ห้องสมุด  ฯลฯ  
แก่ประชาชนทั่วไป 
  ๔.๒  ปัญหาขาดการส่งเสริมสนับสนุนการบ ารุงรักษาสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.  ปัญหำด้ำนสังคม 
  ๕.๑  ปัญหายาเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ  เช่น  ความยากลอง ความแตกร้าวในครอบครัว  ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  เพ่ือต้องการที่จะเพ่ิมก าลังใน
การท างานให้ได้ปริมาณมากๆ  เป็นต้น 
  ๕.๒  ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร  เกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความประมาทไม่
ปฏิบัติตามเครื่องหมายและกฎจราจร 
  ๕.๓  ปัญหาเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น คนพิการ  เด็กถูกทอดทิ้ง  สตรีหม้าย  ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย 
  ๕.๔  ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมการจัด
เวทีประชาคม การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น 
  ๕.๕  ปัญหาด้านสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย 
  ๕.๖  ปัญหาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  ๕.๗  ปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน 



  ๕.๘  ปัญหาสถานที่พักผ่อนและสนามกีฬาไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  และสนามกีฬาที่มีอยู่ไม่ได้
มาตรฐาน 
  ๕.๙  ปัญหาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ขาดคนดูแลเอาใจใส่ 
 ๖.  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑  ปัญหาการพังทลายของดิน  เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะ 
  ๖.๒  ปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินสาธารณะของประชาชน 
  ๖.๓  ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
  ๖.๔  ปัญหาด้านมลภาวะจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
  ๖.๕  ปัญหาขยะมูลฝอย  ย่อยสลายยาก  ขยะเป็นพิษ 
  ๖.๖  ปัญหาการเผาป่า  เผาขยะตามบ้านเรือน  เกิดปัญหามีผลกระทบท าให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น 
 ๗.  ปัญหำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร 
 ๗.๑  ปัญหาขาดความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และประชาชนทั่วไป 
 ๗.๒  ปัญหาประชาชนขาดการร่วมมือในการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 ๗.๓  การจัดเก็บภาษีไม่ครบ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต ์
 ๗.๔  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง  อ ำเภอโนนนำรำยณ์  จังหวัดสุรินทร์  โดยกำรวิเครำะห์ใช้หลัก  SWOT 
Analysis  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค  ดังนี้ 
 ๑.  จุดแข็ง  (S:Strength) 
  -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาต าบลให้เป็นต าบลแหล่งเรียนรู้ 
  -  ผู้น าหมู่บ้านและสมาชิกสภาให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี 
  -  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านโดยเฉพาะโครงสร้าง
     พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 
  -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มากและเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
  -  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๖ แห่ง  ที่สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้ 
  - องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเวียงมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถรองรับการบริการสาธารณะและ 
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  -  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลระเวียงกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
  -   ท าเลเอื้อประโยชน์ในทุกด้าน 
  -  มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีปัญหาด้านยาเสพติดและโจรกรรมน้อย 
  -  สถานที่ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลระเวียงอยู่ในท าเลที่ดี ใกล้ส่วนราชการต่างๆ 
  -  มีการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เสียงไร้สาย)   
  ๒.  จุดอ่อน  (W:Weakness) 
  -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
  -  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อจากภาคบังคับ 
  -  ประชาชนที่ย้ายมาจากชุมชนอื่นในหลายชุมชนอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
  -  แสงสว่างส่องทาง  (ถนน)  ไม่เพียงพอ 
  -  ถนนแคบและบางส่วนยังคงเป็นลูกรัง 



  -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
  ๓.  โอกำส  (O: Opportunity) 
  -  จังหวัดสุรินทร์ สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน
  โครงการตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเชื่อมไปสู่ต าบลระเวียงและอ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง  มีอินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือใช้ในการศึกษาทั้งในระบบและ
  นอกระบบและเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในด้านธุรกิจและอ่ืนๆ 
  ๔.  ปัญหำ/อุปสรรค  (T: Threat) 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง  ได้รับงบประมาณจัดสรรน้อย  ถ้าเทียบกับภารกิจที่จะต้อง
  ด าเนินการให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมครบทุกด้าน 
  -  ปัจจุบันน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง 
  -  ขาดเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์ท่ีทันสมัยท าให้การสนองตอบต่อปัญหาที่เร่งด่วนเป็นไป
  ด้วยความล่าช้า 
 
 ๒.  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

“น ้ำไหล  ไฟสว่ำง  ถนนหนทำงดี ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำ” 
 ๒.๒  ยุทธศำสตร์ 

เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง  
จ านวน  ๑๙  แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
 ๑.  เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการอยู่
อาศัยและประกอบอาชีพ 
 ๒.  เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
 ๓.  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
 ๔.  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค   ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
 ๕.  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
 ๖.  เพ่ือการวางผังเมืองให้เป็นระบบ  และมีการจัดการควบคุมอาคาร    
 ๗.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนสร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
 ๒.  งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   



 ๓.  งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่   ๒  กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (อาชีพเสริม) 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบโดยส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย   
 ๓.  เพ่ือการรณรงค์และป้องกันโรคต่างๆ 
 ๔.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
 ๕.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
 ๖. เพ่ือส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.  งานด้านสวัสดิการสังคม 
 ๓.  งานด้านการศึกษา 
 ๔.  งานด้านสาธารณสุข 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓  งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๑.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง 
 ๒.  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓.  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.  เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม  
และกำรท่องเที่ยว 
 ๑.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 ๕.  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๖.  เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 ๒.  งานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 ๓.  งานด้านการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 ๓.  เพ่ือบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
 ๕.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น 



 ๖.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 ๗.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 ๒.๓  เป้ำประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อม โยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน 
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
๑. เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด    ๔  ประการ คือ 

(๑) ผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำยรวมในช่วงเวลำ เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่ง
น้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

(๒) จ ำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ   มากมาย จึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(๓) ทรัพยำกรที่ใช้ไปในช่วงเวลำ เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับ
เวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

                     (๔)ระยะเวลำที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม



กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรวม 

๒.  เกณฑ์ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและ
เวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 
     (๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(๒) ผลิตภำพต่อก ำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซ่ึง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาด
ก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะ
ยาวอีกด้วย 

(๓) ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(๔) กำรประหยัดทรัพยำกรกำรจัดกำร เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การ
ประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

 

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

(๑) ระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(๒) ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

(๓) ระดับควำมพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(๔) ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 



๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใภาพรวม 
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ 
ประการ คือ 

(๑) คุณภำพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับ
บริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 

(๒) ทัศนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อ
ตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ 
ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(๓) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน 
การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลด
พฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

๕. เกณฑ์ควำมสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์กำรประเมินควำมสอดคล้องมุ่งพิจำรณำว่ำวัตถุประสงค์ของโครงกำรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรหรือสำมำรถแก้ไขปัญหำตำมท่ีก ำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินควำม
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

(๑) ประเด็นปัญหำหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

(๒) มำตรกำรหรือกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  
น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(๓) ควำมต้องกำรหรือข้อเรียกร้องของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา
เพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องใน
การด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

๖. เกณฑ์ควำมย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม
ว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม ่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 



(๑) ควำมอยู่รอดด้ำนเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระ
ผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุน
งบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(๒) สมรรถนะด้ำนสถำบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน
และบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(๓) ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวน
ประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ 
การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับ
โครงการเป็นระดับชาติ  

๗. เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ 

(๑) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงกลุ่มอำชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพ
อ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(๒) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการ
ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) 
หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การ
ปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

(๓) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้าน
สังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการด าเนิน
โครงการในปัจจุบัน 

๘. เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ 
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ 
ประการ คือ 

(๑) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา



ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท า
โครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบ
ในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม 
และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(๒) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระ
ให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social 
costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

(๓) ผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูล
ของชุมชนดั้งเดิม 

 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่

ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

 ๒.๖  กลยุทธ ์
กลยุทธ์ (อังกฤษ: strategy) หรือ ยุทธศำสตร์ เป็นศัพท์ที่มีก าเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่ง

วางเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจากยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการ
ด าเนินการรบปะทะ (engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์นั้น ว่าด้วยวิธีการเชื่อมโยงการรบปะทะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ค าถามที่ว่า "จะสู้รบอย่างไร" เป็นปัญหาทางยุทธวิธี แต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสู้รบกันและความเหมาะสม
ในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม (warfare) สี่ระดับ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นักคิดคนหนึ่งนิยาม
ยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น "วิถีอย่างครอบคลุมในอันที่จะพยายามปฏิบัติเพ่ือผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมทั้งการข่มขู่
หรือการใช้ก าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่งเจตจ านง ซึ่งจ าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ฝ่าย
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน และดังนั้น ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จน้อยครั้งหากไม่แสดงความสามารถในการ
ดัดแปลง"  ยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม และสาขาอ่ืน 

กลยุทธ์ในสาขาอ่ืนนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การ
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือประกอบการ
วางแผนการในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ความหมายที่ง่ายที่สุดของค าว่ากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามท้ังหลายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ จะเป็นการเที่ยงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า Strategy คือขบวนการตัดสินใจอัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/SWOT


ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือ
เครื่องมือ (Means) ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง   ก าหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ )  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์  สุรินทร ์และชัยภูมิ   ควร มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  ส่งเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และอารยะธรรมขอม  ด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
           ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 

 
 
 

      ยุทธศำสตร์             ยุทธศำสตร์                ยุทธศำสตร์                     ยุทธศำสตร์     
 
แนวทำงกำรพัฒนำ        แนวทำงกำรพัฒนำ      แนวทำงกำรพัฒนำ 
 
  
          
        โครงกำร               โครงกำร                 โครงกำร 
 
      
       - กิจกรรมที่ ๑       - กิจกรรมที่ ๑    - กิจกรรมที่ ๑ 

       - กิจกรรมที่ ๒                - กิจกรรมที่ ๒           - กิจกรรมที่ ๒ 

       - กิจกรรมที่ ๓           - กิจกรรมที่ ๓ 

       - กิจกรรมที่ ๔ 
 

 ๓.  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 ๓.๑  กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิเคราะห์ศักยภาพต าบล (SWOT)  
๑.  จุดแข็ง (STRENGTH-S)  

  - องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียงมีวิถีชีวิตชุมชนเป็นแบบเรียบง่ายและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 - ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะการท าสวนยางพารา มันส าปะหลังและนาข้าว  
 - มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน ให้การสนับสนุนและพัฒนาในพ้ืนที่  
  - เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรของแต่ละหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพแต่ละหน่วยงาน  
  - มีสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์  
 - มีแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๒. จุดอ่อน (WEAKNESS-W)  
  - พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  
  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  

วิสัยทัศนท์อ้งถิน่ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 



  - การขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - ประชาชนที่ด้อยโอกาสยังได้รับการสงเคราะห์ไม่ทั่วถึง  
  - ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  - การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 

๓.  โอกาส(OPPORUNITIES-O)  
  - ประชาชนยังคงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพ้ืนที่ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย  
 - เกษตรได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
 - องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง มีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปีจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจของ 
ผู้ประกอบการ เงินภาษีและจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

๔. อุปสรรค (THREAT-T)  
  - องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาทรัพยากรของต าบล

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
  - ภัยธรรมชาติซ้ าซาก (ภัยน้ าท่วม , ภัยแล้ง)  
 - เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

  - ประชาชนยังยึดติดกับความคิดแบบดั้งเดิม  
 - ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชนท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตกเป็นเหยื่อ 

ของนายทุน  
  

 ๓.๒  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้ง
ในแง่เชิงบวกและเชิงลบ  ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร  และ
พัฒนาไปในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาแบ่งได้  2 ประเภท  คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
พิจารณาจาก “โอกำสและอุปสรรค” ของสถานศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
พิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ของสถานศึกษา 

 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย หรือ
สนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม 
หรือข้อจ ากัดทีท่ าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นข้อดี หรือ
ข้อเด่น  ที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

 จุดอ่อน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยซึ่ง
ส่งผลเสีย ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 สภาพแวดล้อมภายนอก   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  แต่สถำนศึกษำไม่
สำมำรถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่  จ านวนประชากร  ระบบ
การศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและปัญหา
สังคม ฯลฯ 



 2.  ด้ำนเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกลต่าง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 3.  ด้ำนเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รายได้ของผู้ปกครอง  ภาวะทางการเงิน การ
ว่างงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
 4.  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ
การศึกษา  หลักสูตร  นโยบายรัฐบาล  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทาง
การเมือง ฯลฯ 
 ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อสถานศึกษา  มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง  อย่างไรก็ตามสถานศึกษาของรัฐนั้น  ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม  และปัจจัยกำรเมือง
และกฎหมำย  จะเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อสถำนศึกษำมำกกว่ำด้ำนอ่ืน ๆ  เพราะสถานศึกษาส่วนมากเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  ต้องยึดระเบียบกฎหมาย  ตลอดจนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรั ฐบาล เป็นแนวหลักในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
1. คณะท างานร่วมระดมความคิดเพ่ือเขียนข้อความ  ตามปัจจัย ทั้ง 4 ด้าน คือ 

 สังคมและวัฒนธรรม 
 เทคโนโลยี 
 เศรษฐกิจ 
 การเมืองและกฎหมาย 

2. น าข้อความที่เขียนได้ในข้อ 1  มาเรียบเรียงใหม่  โดยเขียนให้เป็นประโยคที่มี 
ใจความสมบูรณ์ มีปัจจัยเหตุ ที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำมีประเด็นเดียวในประโยคนั้น ๆ เรียกว่าประเด็นส าคัญ 
 3.  หากข้อความที่เขียนมีหลายประเด็นให้สรุปประเด็นคล้ายกัน  หรือซ้ าซ้อนกัน  ให้เป็นประเด็นส าคัญ
เพียงประเด็นเดียว 
 4.  วิเคราะห์ว่าประเด็นส าคัญท่ีเขียนในข้อ 3  เป็นโอกาส (+) หรืออุปสรรค (-)  ต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (ตามตัวอย่าง) 
 5.  จัดเตรียมประเด็นส าคัญที่วิเคราะห์ในปัจจัยแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน  ที่มีค่าบวกและลบ  เพื่อน าไปให้ค่า
คะแนนในขั้นตอนประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
 
๓.๓  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันด้านเศรฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

เพิ่มพ้ืนที่ด้าเกษตรกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ส าคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใต้การบริหารจัดการ
ที่ดี 

เพิ่มรายได้โดยการ
เพิ่มผลผลิตสินค้า
บนฐานความรู้ และ
ความเป็นธรรมและ
เพิ่มรายได้โดยการ
เพิ่มผลิตภาพการ
บริการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศน์ที่
สมดุล 
สภาพแวดล้อมที่ดี
และเหมาะสม 

หมู่บ้านและชุมชน
ชายแดนมีความ
เข้มแข็งอยู่ดีมีสุข
และมีการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

 

เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันด้านเศรฐกิจ 

สร้างคนให้มี
คุณภาพ 

ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้

สมบูรณ์ 

สร้างสังคมและเศรฐ
กิจฐานรากให้

เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่งคงชายแดน 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ มี
สุขภาพกายและจิตดี
และการพัฒนาสังคมอยู่
ดีมีสุขภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชด าริ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน 

2.ก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อลอด
เหลี่ยม เขื่อน ฝาย สะพาน 

3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้ า บ่อ
น้ าตื้น 

4..ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

5.ขยายเขตประปา 

6.ขยายเขตไฟฟ้า 

7.ติเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

8.ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ 

1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม 

2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและ
การจัดจ้ัง 

วิสาหกิจชุมชน 

3..ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภท
ต่างๆ 

4.การเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชน 

5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 

6.สงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ
ฯลฯ เช่น สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

7.รณรงค์ป้องกันโรค 

8.การควบคุมโรคติดต่อ 

9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

10.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

11.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

13. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

14.งานอ่ืนๆ 

1อุดหนุนเก่ียวกับการศึกษา
ภายในต าบล 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ภายในต าบล 

3. การจัดงานวันส าคัญต่างๆ/
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 

4.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5.งานอ่ืนๆ 

 

1.การส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.การบริหารการจัดการขยะ
ภายในต าบล   

3.งานอ่ืนๆ 

1.ปรับภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบลบาง
เหรียง 

2..จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

3.ฝึกอบรมมัคคุเทศก์,  

4..ส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้ประชาชนภายใน
ต าบล 

5.สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

6.งานอ่ืนๆ 

 

1.ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับระบบการ
ปกครอง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
จัดเก็บภาษี 

3.จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
รถรถขยะ รถบรรทุกน้ าฯลฯ 

4.การฝึกอบรม 

5.ศึกษาดูงาน 

6.งานอ่ืนๆ 

 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน ท่อ
ระบายน้ า  ขุดลอก
คลอง  สะพานและ
โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น 

2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

3.พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

 

1.ส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

2.ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาด้านการเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ 

3.เสริมสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 

4.การสงเคราะห์
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

5.ส่งเสริมให้ความรู้ 
รณรงค์การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ

โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนางาน
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 

การพัฒนาด้าน
การวางแผน  

การส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิช

ยกรรม 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการและการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ  

วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

๑.  งานด้าน
การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

๒.  งานป้องกัน
และปราบปราม
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่าง
จริงจัง 

๓.  งานด้านการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

๔.  งานด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 

๑.  งานด้านการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน 

๒.  งานด้านการ
ส่งเสริม
การเกษตร 

๓.  งานด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

1.การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2.การพัฒนา
บริการและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

3.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 

3.ส่งเสริม อนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.จัดการระบบ
บ าบัดและก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล 

 

1.งานด้าน
ส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2.  การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี  
รักษาอัตตลักษณ์
ของท้องถ่ิน 



๓.๔  แผนผังยุทธศำสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์

        “น ้ำไหล  ไฟสว่ำง  ถนนหนทำงดี ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำ” 

 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 8.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 

3.ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า   9.ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 

5.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความ 

อันดีของต าบล    เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

      

1.เพื่อให้ต าบลระเวียงเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ัน 6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน 

พื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

2.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย 7.แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลระเวียงได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน    8.ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลระเวียงได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

3.ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 9.ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  10.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   สามารถตองสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

5.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม  

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถ่ิน    

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ถนน ท่อระบายน้ า  
ขุดลอกคลอง  สะพาน
และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็น 
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

1.ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาด้านการเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ 
3.เสริมสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
4.การสงเคราะห์คุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 
5.ส่งเสริมให้ความรู้ 
รณรงค์การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ

โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนางานด้าน
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

การพัฒนาด้าน
การวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรม 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการและการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ  

วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

๑.  งานด้านการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
๒.  งานป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง 
๓.  งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
๔.  งานด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

 

๑.  งานด้าน
การส่งเสริม
การลงทุน 
๒.  งานด้าน
การส่งเสริม
การเกษตร 
๓.  งานด้าน
การท่องเที่ยว 
 

1.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2.การพัฒนาบริการ
และบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
3.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 
3.ส่งเสริม อนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.จัดการระบบ
บ าบัดและก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

1.งานด้าน
ส่งเสริมการ
สืบทอดภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 
2.  การ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนี
ยม  จารีต
ประเพณี  
รักษาอัตต
ลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 



๓.๕  ประเด็นยุทธศำสตร์  แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัด 
เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง  
จ านวน  ๑๙  แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
 ๑.  เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการอยู่
อาศัยและประกอบอาชีพ 
 ๒.  เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
 ๓.  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
 ๔.  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค   ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
 ๕.  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
 ๖.  เพ่ือการวางผังเมืองให้เป็นระบบ  และมีการจัดการควบคุมอาคาร    
 ๗.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนสร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
 ๒.  งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
 ๓.  งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่   ๒  กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (อาชีพเสริม) 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบโดยส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย   
 ๓.  เพ่ือการรณรงค์และป้องกันโรคต่างๆ 
 ๔.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
 ๕.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
 ๖. เพ่ือส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.  งานด้านสวัสดิการสังคม 
 ๓.  งานด้านการศึกษา 
 ๔.  งานด้านสาธารณสุข 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓  งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๑.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง 
 ๒.  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 ๓.  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.  เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม  
และกำรท่องเที่ยว 
 ๑.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 ๕.  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๖.  เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 ๒.  งานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 ๓.  งานด้านการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 ๓.  เพ่ือบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
 ๕.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น 
 ๖.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 ๗.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑.  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 110 80,896,300 110 80,896,300 110 80,896,300 110 80,896,300 110 80,896,300 

๒.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

40 18,003,600 40 18,003,600 40 18,003,600 40 18,003,600 40 18,003,600 

๓.งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 14 1,725,000 

๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

5 440,000 5 440,000 5 440,000 5 440,000 5 440,000 

๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

6 2,150,000 6 2,150,000 6 2,150,000 6 2,150,000 6 2,150,000 

๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท่องถิ่น 

14 1,886,000 14 1,886,000 14 1,886,000 14 1,886,000 14 1,886,000 

๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริหารประชาชน 

13 9,113,250 13 9,113,250 13 9,113,250 13 9,113,250 13 9,113,250 

รวม 202 114,214,150 202 114,214,150 202 114,214,150 202 114,214,150 202 114,214,150 

 
                                                                                    
 

(แบบ ผ.07) 

 



         รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                (แบบ ผ.01)  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๕. ด้ำนควำมม่ันคงชำยแดน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำ
ย 

ผลผลิต
ของ

โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการสร้างถนนคอนกรีต  ต่อจาก
ที่เดิมด้าน 
ทิศใต้ไปด้านทิศตะวันตกของหมู่ 
บ้าน  กว้าง 5 เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

2 

โครงการสร้างถนนต่อจากคอนกรตี
เดิม  จากหนองพระยาจันทร์                       
ไปเมรุ  กว้าง  5  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

3 

โครงการขุดหนองสนามกีฬา  (ต่อ
เติมหนองเก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



4 

โครงการวางท่อระบายน้ าต่อจาก
โครงการเกา่ถึงบ้านนายทองรบ  
นิยมตรง ความยาว  115  เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก
มีน้ าอุปโภค 
บริโภค 

หมู่ ๒ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

5 

โครงการเสรมิสร้างถนนลงหินคลกุ  
หมู่2 จากถนนลาดยางถึงบ้านนาง
สุภัทตรา  เทพวงศา  กว้าง  3  
เมตร  ยาว  500 เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

6 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จาก
บ้าน  นาย สมยงค์  กองทรัพย์  
ไปถึง  หนองพอก  กว้าง 3 เมตร 
ยาวประมาณ  200  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

7 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
จากหนองใหญ่  ไปถึงบ้านนาง
ขวัญ  ครองงาม  ยาวประมาณ  
200  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากทิศตะวันออกของ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองไปถึง
หนองพวง  หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
หลวง กว้าง  4  เมตร ยาว  500  
เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



9 

โครงการสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก จากบ้านนาย ทองมา  คาง
ค า  ถึงแยกบ้าน  นางอรอุมา  
ประทุมวัน  ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

10 

โครงการสร้างถนนสามแยกบ้าน
นายหาญ  สีพลิา  กว้าง 5  เมตร 
ยาว 15 เมตร พร้อมวางท่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

11 

โครงการสร้างถนนสายไปหมู่ 9 
จากบ้านนางร่วม  อุดแก้ว  ไป
บ้าน นางสุชินี  สีทอง กว้าง 5 
เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

12 

โครงการสร้างถนนคอนกรตีเดมิไป
วัดโนนน้อย  กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

13 

โครงการสร้างถนนจากหน้าวดัโนน
น้อยไปถึงคอนกรีตเดิม   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



14 

โครงการสร้างถนนคอนกรตีเดมิ 
หมู่ 6 ไปบ้านนกเค้า  หมู่ที่ 12 

กว้าง 4  เมตร  ยาว 50 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

15 

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
กว้าง 5  เมตร ยาว 85  เมตร 
แยกออกจากถนนไปอ าเภอโนน
นารายณ์  แยกไปบ้านนายบุญมา  
ราชเจรญิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

16 

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร  ยาว ถึงสามแยก
ประมาณ  150  เมตร เชื่อมต่อ
ตัวเดิมจากหน้าบ้านนางธัญญา
รัตน์  ดวงจันทร์  ถึง สามแยกไป
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

17 

ถนนคอนกรีต  จากถนนลาดยาง  
ไปถึงบ้านนาง เหลื่อม  แก้วบุดดี  
ขนาด กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 
115  เมตร  มีปรมิาณดินถมด้วย   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 8 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

18 

ถนนคอนกรีต  ทางทิศตะวันออก  
หมู่บ้านถนนคอนกรีตเดิมไป
ประปา  ขนาดกว้าง 3  เมตร  
ยาว 70 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 8 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



19 

ถนนคอนกรีต  จากบ้านนาง พร
ทิพา  คางค า  ไปชลประทาน  
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 95 
เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 8 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

20 

ถนนคอนกรีต  จากหนองแคนไป
แยก อ.โนนนารายณ์ กว้าง 5 
เมตร ยาว  80  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

21 

ถนนคอนกรีต  จากแยกอ าเภอ
โนนนารายณ์  ไปบ้านหนองแคน  
กว้าง 5  เมตร  ยาว 100  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 9 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

22 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า  
อบต. ด้านทางทิศตะวันออกสระ
หลวง กว้าง 5 เมตร  ยาว  80  
เมตร สามแยกไปถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

23 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยก
บ้านนางสุเทพ  เรืองสัตย์  
ประมาณ 10 เมตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 10 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



24 

ลงหินคลุกจากแยกบ้านนางทองดี  
ปามา ถึงด้านหน้าสวนรวมใจ  
ประมาณ 450 เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 10 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

25 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านระ
เวียง  หมู่ 11 จากบ้านนางสุภา
พร  แสงทอง  ถึง ศาลปู่ตา  กว้าง 
4 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

26 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านระ
เวียง หมู่ 11 จากบ้าน  น.ส.ถาวร  
แสงทอง  กว้าง 5 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

27 

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
จากบ้านนางพุฒ  บุญอนันต์  ถึง
บ้านนางเปลี่ยน  ประทีป 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

สว่นโยธา 

28 

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสมศรี  กลั่นแก้ว  ถึง 
วัดหนองหินทอง  กว้าง 4  เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



29 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส้นจากบ้านนายก้องภพ  บุญมั่น  
บ้านนายสวสัดิ์  จิตรมั่น  กว้าง 2  
เมตร   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

30 

โครงการก่อสร้างทับถนนคอนกรีต
เก่า  จากแยกถนนลาดยางถึง  
แยกถนนเส้นกลางหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

31 

โครงการก่อสร้างถนนดินจากสระ
น้ า  โรงเรียนบ้านระเวยีงถึงบ้าน
นายอัครเดช  ปรางสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

32 

โครงการถนนคอนกรตี  ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตอ่
จากถนนคอนกรีตเดิม  ถึงหน้า
บ้าน  นายไพบูรณ์  เพียรเสมอ   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

33 

โครงการถนนคอนกรตี  ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 155 เมตร 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม  หน้า
บ้านนายปรีชา  สุขานนท์  ถึงทาง
แยกเข้าบ้านอีโต้  หมู1่3   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 13 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



34 

โครงการถนนคอนกรตี  ทับถนน
คอนกรีตเดมิ  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร ตรงที่นานางสมคิด  
เพ็งสันต ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

หมู่ 13 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

35 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าตามทาง หมู่ 
๑ ถึง ๑๓ ต.ระเวยีง 
 

เพื่อให้มีแสดง
สว่างในตอน
กลางคืน 
 

อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

36 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าทั้ง
ต าบลระเวียง หมู่ ๑ -  ๑๓ 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

37 

โครงการติดตั้งไฟเตือนระหว่าง
ทางแยก(ไฟกระพริบ) 
 

โครงการติดตั้งไฟ
เตือนระหว่างทาง
แยก(ไฟกระพรบิ) 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

38 

โครงการขุดบ่อเพื่อการเกษตร หมู ่
๑ - ๑๓ 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

39 

โครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก 
ลูกรัง คสล.ฯลฯ ในเขต อบต.ระ
เวียง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 

อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



40 

โครงการก่อสร้างส านักงานใหม ่
 

เพื่อใช้เป็นที่
ท างานของ อบต. 
 

อบต. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

41 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เวที 
อาคารอเนกประสงค์ อบต.ระเวียง 
 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

42 

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
มาตราฐาน ต. ระเวียง 
 

เพื่อให้ประชา ชน 

หน่วยงาน 
สถานศึกษา และ 
บุคลากรภายใน ต.
ระเวียง ใน
ประชาชนการท า
กิจ กรรมแข่งขัน
กีฬาและ ออก
ก าลังกาย 
 

อบต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

43 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ชนการท ากิจกรรม
แข่งขันกีฬาและ
ออกก าลังกาย 
 

อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

44 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน(ทุกหมู่) 
 

เพื่อใช้เป็นที่
กระจายข่าวแก่
หมู่บ้าน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



45 

โครงการซ่อมแซมศูนยเ์ด็กเล็กทุก
ศูนย์ 
 

เพื่อให้เหมาะสม
และปลอดภัยแก่
เด็ก 
 

โรงเรียน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

46 

โครงการจดัซื้อเต็น-โต๊ะ-เกา้อี้ ๑ - 
๑๓ 
 

เพื่อใช้ในงานต่างๆ
ของประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

47 

โครงการจดัซื้อรถกู้ชีพ ๑ คัน 
 

เพื่อบริการ
ประชาชน 
 

อบต. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

48 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก 
คสล.เดิม ไปหน้าบ้านนางทุมมี สี
โสดา กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐๑๕ ม. 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 
 

หมู่ ๑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

49 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่มาก  หมู่ที่ 11  (หนอง
หินทอง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก
มีน้ าอุปโภค 
บริโภค 
 

หมู่ 
2,6,11,

12 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 



50 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ช่วงบ้านค้อ(เส้นกลางหมู่บ้าน) 
ยาว ๗๕๐ ม. กว้าง ๖ ม. 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรสะดวก 
 

หมู่ ๑ 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้ำนกำรพัฒนำสังคมอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงท่ังถึงและเป็นธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 ก่ อ ส ร้ า ง ล า น กี ฬ า
อเนกประสงค์  
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกาย 
 

หมู่ 1-13 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส่วนโยธา 

2 

โครงการอุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
สุกร  หมู่ ๑ 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

3 

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอ
ผ้าไหม  หมู่ ๒ 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ 2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



4 

โครงการพฒันามาตรฐาน 
อสม  
 
 

เพ่ือให้ อสม.มี
ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

หมู่ 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
เยาวชน  
 

เพ่ือให้เยาวชน
ได้มีกิจกรรม
ต่างๆท า 
 

หมู่ 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

6 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย 
 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรค 
 

หมู่ 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

7 

โครงการสนับสนุนพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

8 

โครงการสนับสนุนพันธุ์ถั่ว
พร้า 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ ๓ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



9 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่นักเรียน 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
นักเรียน 
 

หมู่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

10 

โครงการจัดอบรมการผลิต
ก๊าซชีวะภาพ  
 

เพ่ือฝึกอบรม
ประชาชนใน
การผลิตก๊าซ 
 

หมู่ ๗ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

11 

โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ  

เพ่ือมีที่ผลิตปุ๋ย
ให้แก่ประชาชน 
 

หมู่ ๗ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

12 

โครงการอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ  
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ ๗ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

13 

โครงการอุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
โค-กระบือ 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ ๗ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



14 

โครงการอุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
สุกร 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

15 

โครงการอุดหนุนธนาคาร
ข้าว  
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

16 

โครงการอุดหนุนกลุ่มเพาะ
เห็ด  
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

หมู่ 10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

17 

โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี 
 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

18 

โครงการกองทุน/ศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือให้มีกองทุน
ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 
 

อบต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



19 

โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือฝึกให้ผู้ดูแล
มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
 

อบต. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

20 

โครงการเพิม่สมรรถนะก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
 

เพ่ิมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 
 

อบต. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

21 

โครงการรับบริจาคโลหิต 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ 
 

อบต. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

22 

โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้มีกองทุน
ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 
 

อบต. 
 

8,208,000 8,208,000 8,208,000 8,208,000 8,208,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

23 

โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ถูกทอดที้ง 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ 
 

อบต. 1,113,600 1,113,600 1,113,600 1,113,600 1,113,600 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



24 

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศยัแก่
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ 
 

อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

25 

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ต าบลระเวียง  
 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรค 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

26 

โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออกต าบลระเวียง 
 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรค 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

27 

โครงการอุดหนุนกองทุน
ปุ๋ยอินทรีย์ 
 

เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต 
 

อบต. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

28 

โครงการสนับสนุน
การศึกษานักเรียนใน
ต าบลระเวียง 
 

เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้เด็กใน
การศึกษา 
 

อบต. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



29 

โครงการสนับสนุนการแข่ง
กีฬานักเรียนภายใน
โรงเรียน 
 

เพ่ือสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
นักเรียน 
 

อบต. 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

30 

โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ 
ประจ าต าบลระเวียง 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

31 

โครงการจัดหารถรับส่ง
นักเรียนภายในต าบลระ
เวียง 
 

เพ่ือรับส่งเด็ก
นักเรียน 
 

อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

32 

โครงการจัดหารถรับส่ง
นักเรียนภายในต าบลระ
เวียง 
 

เพ่ือใช้เป็น
แปลงสาธิต 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

33 

โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ 
 

เพ่ือให้ประชา 
ชนมีอาหาร
รับประทาน 
 

อบต. 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



34 

โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดสุรินทร์ 
 

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงาน
กาชาด 
 

กาชาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

35 

โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้
คณะกรรมการ 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

36 

โครงการสนับสนุนพัฒนา
ทักษะ การเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนเช่น เลี้ยง
สัตว์ ปลูกผักสวนครัว ท าอิฐ
ตัวหนอน ฯลฯ 
 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การฝึกอาชีพให้
นักเรียน 
 

โรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

37 

โครงการแข่งกีฬาระหว่าง
โรงเรียนในเขตต าบลระ
เวียง 
 

เพ่ือความ
สามัคคีของเด็ก
นักเรียน 
 

โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

38 

โครงการเพิ่มศักยภาพ อส
ม.ต.ระเวียง และบ้านซาต 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของ อสม. 
 

รบ.สต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



39 

โครงการส่งเสริม กลุ่มปลูก
มันส าปะหลัง 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 
 

หมู่ ๗ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

40 

โครงการส่งเสริมการไถ
กลบตอซังข้าว 
 

เพ่ือให้ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 
 

หมู่ ๗ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓. กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. กำรยกระดับคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการฝึกอบรมเสริม
ทักษะ ให้กับกลุ่ม อปพร. ,
อาสาสมัครฯและชุด ชรบ.
ทุกหมู่บ้านหมู่บ้าน  
 

เพ่ือรักษาความ
สงบของต าบล
ระเวียง 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

2 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงปีใหม่และ
สงกรานต์ 
 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ต่างๆในวัน
ส าคัญ 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

3 

โครงการกีฬา อบต.ระ
เวียง สัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด 
 

เพ่ือรวมพลัง
ต้านยาเสพติด 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



4 

ป้องกันและรักษาป่าใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
ระเวียง 
 

เพ่ือรักษาป่าไม้
ในเขตต าบลระ
เวียง 
 

อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

โครงการจัดหาชุด อปพร.
ทุกหมู่บ้าน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

อบต. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

6 

โครงการ อสป.ต าบลระ
เวียง 
 

เพ่ือรวมพลัง
ปกป้องสถาบัน 
 

อบต. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

7 

โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ 
EMS 
 

เพ่ือบริการ
ประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

8 

โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
๑๐ เครื่อง 
 

เพ่ือสะดวกใน
การติดต่อ 
สื่อสาร 
 

อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



9 

โครงการจัดซื้อชุดกู้ภัย
และอุปกรณ์รถน้ า
อเนกประสงค์ 
 

เพ่ือบริการ
ประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

10 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวกับ อปพร. 
 

เพ่ือบริการ
ประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

11 

โครงการจัดซื้อถังเคมี
ดับเพลิง 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

12 

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าแบบติดตั้ง พร้อม
อุปกรณ์ 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

13 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไม้
(เลื่อยโซ่) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



14 

โครงการซื้อเครื่องพ้น
หมอกควัน ๒ เครื่อง 
 

เพ่ือป้องกันโรค
ระบาด 
 

อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒. กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการปลูกต้น ไม้ รอบ
สนามกีฬา  
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 
 

ต.ระเวียง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพืน้ท่ี 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

2 

โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่ง
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 
 

ต.ระเวียง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

3 

โครงการปลูกต้นไม้ที่
สาธารณะสวนป่าเฉลิมพระ
เกียรติ  
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 
 

ต.ระเวียง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



4 

โครงการจัดเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

เพ่ือเผยแพร่งาน
ประจ าปีต าบล
ระเวียง 
 

ต.ระเวียง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

โครงการรณรงค์เชิญชวน
ท่องเที่ยว 
 

เพ่ือเผยแพร่งาน
ประจ าปีต าบล
ระเวียง 
 

ต.ระเวียง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการไถกลบต่อซังข้าว
และปลูกถัวพร้า  
 

เพ่ือรักษา
คุณภาพของดิน 
 

ต.ระเวียง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

2 

โครงการปลูกยางพารา
(แปลงสาธิต) 
 

เพ่ือเป็นศูนย์
สาธิต
การเกษตร 
 

ต.ระเวียง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

3 

โครงการจัดซื้อถังขยะ
ประจ าหมู่บ้าน  
 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดของ
ต าบลระเวียง 
 

ต.ระเวียง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



4 

โครงการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะทั้งก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใน
ต าบลระเวียง 
 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดของ
ต าบลระเวียง 
 

ต.ระเวียง 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่ง
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 
 

ต.ระเวียง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

6 

ส ารวจและขึ้นทะเบียนที่
สาธารณะต.ระเวียง 
 

เพ่ือส ารวจเขตที่
สาธารณะ
ประโยชน์ให้ 
 

ต.ระเวียง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ กำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการปฏิบัติธรรม  
 

เพ่ือสนับสนุน
พระพุทธศาสนา 
 

อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

2 

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
 

เพ่ือสนับสนุน
พระพุทธศาสนา 
 

อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

3 

โครงการสนับสนุน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  
 

เพ่ือสนับสนุน
พระพุทธศาสนา 
 

อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



4 

อุดหนุนโครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติวัน
ส าคัญในพระพุทธศาสนา  
 

เพ่ือสนับสนุน
พระพุทธศาสนา 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

โครงการจัดงานราชพิธี
ต่างๆและงานที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
 

อบต. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

6 

โครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา (ถวายเพลทุก
วัด) 
 

เพ่ือสนับสนุน
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
 

อบต. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

7 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ อบต.ระเวียง 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 
 

อบต. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

8 

โครงการอุดหนุนประเพณี
บุญบั้งไฟ ทุกหมู่บ้าน 
 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

อบต. 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



9 

โครงการสนับสนุนจัดงาน
ราชพิธีอ าเภอโนน
นารายณ์ 
 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
 

อ าเภอ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

10 

โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ทุกหมู่บ้าน 
 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

อบต. 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

11 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนใน
โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

12 

โครงการอุดหนุนค่าย
ลูกเสือทุกโรงเรียน 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก
นักเรียน 
 

โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

13 

โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 
 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

อบต. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



14 

โครงการจัดงานเทศ
มหาชาติ 
 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเวียง อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จงัหวัดสุรินทร์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  -  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  -  

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรบริกำรประชำชน 
 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานสมาชิกสภา ผู้บริหาร 
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
สาธารณะสุข ส่วนราชการ
ในพื้นที่ และ ผู้น าด้านต่าง 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 
 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ของผู้บริหาร 
สมาชิก และ
ผู้น าด้านต่างๆ 
 

อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

2 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจด้านบริการจาก
ประชาชน 
 

เพ่ือประเมิน
การท างานของ 
อบต. 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 

(แบบ ผ.01) 



3 

โครงการกิจกรรมเวที
ประชาคมข้อมูลระดับ
ต าบล 
 

เพ่ือทราบ
ปัญหาของ
ประชาชน 
 

อบต. 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

4 

โครงการ อบต.ระเวียง พบ
ประชาชน 
 

เพ่ือทราบ
ปัญหาของ
ประชาชน 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

5 

จัดซื้อ คุรุภัณฑ์ต่างๆ ของ
ส านักปลัด 
 

เพ่ือใช้ในงาน
ราชการ 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

6 

จัดซื้อ คุรุภัณฑ์ต่างๆ ส่วน
การคลัง 
 

เพ่ือใช้ในงาน
ราชการ 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

7 

จัดซื้อ คุรุภัณฑ์ต่างๆ ส่วน
โยธา 
 

เพ่ือใช้ในงาน
ราชการ 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

8 

จัดซื้อ คุรุภัณฑ์ต่างๆ ส่วน
การศึกษา 

เพ่ือใช้ในงาน
ราชการ 
 

อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 



9 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การศึกษาของศูนย์เด็ก
และโรงเรียนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ระเวียง 
 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของ
เด็กนักเรียน 
 

อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

10 

โครงการอาหารกลางวัน
และนมเด็กเล็ก และเด็ก
นักเรียน 
 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของ
เดก็นักเรียน 
 

อบต. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

11 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 
ของ อบต. 
 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ในการติดตั้ง
และซ่อมบ ารุง
งานไฟฟ้า 
 

อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

12 

อุดหนุนโครงการประชุม
ชี้แจงนโยบายการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพ่ือให้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม
ประจ าเดือน 
 

อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

13 

เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร 
สภา อบต. 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานฯ 
 

อบต. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 



 
 
 

 


