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คํานํา

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจสําคัญ

ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนได้ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ จะต้องดําเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นกรอบและเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญร่วมกับประชาคมตําบลห้วยสําราญ จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕70) ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยสําราญ ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยสําราญอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
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๑

ส่วนท่ี ๑

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับยกฐานะจาก
สภาตําบลโดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.
ศ.๒๕๓๗ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๒ง วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญเป็น 1 ใน 11 ตําบลของอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ห่างจากท่ีว่าการอําเภอกระสังประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที การเดินทางเข้าสู่
ตําบลใช้ถนนทางหลวงสายกระสัง – โนนจําปา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญมีอาคารสํานักงาน
เป็นของตนเองตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 201 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสําราญตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นท่ีจํานวน 29,052 ไร่ หรือประมาณ 46.๔83 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตและพ้ืนที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดกับตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ จดกับตําบลศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก จดกับตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก จดกับตําบลตาเสาและตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสังเขป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน



๒

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพ้ืนท่ีทั่วไปของตําบลห้วยสําราญเป็นท่ีราบลุ่มมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง

บางคร้ังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” จะมีอุ่นหภูมิระหว่าง 35 - 40 องศา
เซลเซียส

ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด
ช่วงฝนทิ้งช่วง ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ ๑๔ องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 100%

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา
มีแหล่งน้ําท่ีใช้สําหรับ อุปโภค - บริโภค มีท้ังแหล่งน้ําท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และในส่วน

ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญได้ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน ดังนี้
ตาราง ข้อมูลแหล่งน้ําสาธารณะ

ท่ี หมู่บ้าน
ประเภท แหล่งนํ้าสาธารณะ รวม

ท้ังหมดลําห้วย/คลอง สระน้ํา การใช้ประโยชน์
๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสําราญ 1 2 หมู่ 1 , หมู่ 14 3

๒ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ําอ้อม 1 3 หมู่ 2 4

๓ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน - 1 หมู่ 3 1

๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ 1 1 หมู่ 4 2

๕ หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง 1 1 หมู่ 5 2

๖ หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ 4 1 หมู่ 6 5

๗ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ - 1 หมู่ 7 1

๘ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า 1 1 หมู่ 8 2

๙ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน 1 6 หมู่ 9 7

10 หมู่ที่ 10 บ้านตาดี 1 3 หมู่ 10 4

11 หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม 1 2 หมู่ 11 3

12 หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข 2 1 หมู่ 12 3

13 หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ 1 1 หมู่ 13 2

14 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข - - - -



๓

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง

แบ่งเขตปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสําราญ หมู่ที่ 8 บ้านตาเป้า
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ําอ้อม หมู่ที่ 9 บ้านโนนอิน
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 10 บ้านตาดี
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม
หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข
หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข

ช่องทางติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
โทร ๐๔๔ ๖๖๖ ๑๒๔- ๕ โทรสาร ๐๔๔ ๖๖๑๒๔
เว็ปไซต์ www.hr.go.th
E-mail address : hauy_๒๐๑ @ Hotmail.com
Facebook อบต.ห้วยสําราญ

๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 14 เขต

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,460 คน
จํานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,279 คน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 25๖๓)

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ มีการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ส.อบต.) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระ

การทํางาน 4 ปี จํานวน ส.อบต. มีทั้งหมด 28 คน จาก 14 หมู่บ้าน
2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล(นายก อบต.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มี 1 คน

มีวาระการทํางาน 4 ปี นายก อบต. สามารถแต่งต้ังรองนายก อบต. ที่มิใช่ ส.อบต. ได้ 2 คน เพื่อช่วยบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกมาจากคําส่ัง คสช. และปัจจบัุนยังไม่มีการเลือกตั้ง

http://www.hr.go.th


๔

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร)

จํานวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีจํานวนท้ังส้ิน
7,084 คน เป็นชาย 3,460 คน เป็นหญิง 3,624 คน จํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,727 หลังคาเรือน
เม่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 153 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

จํานวน
ครัวเรือนหมู่ท่ี บ้าน

จํานวนประชากร

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หลังคา
๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสําราญ 389 436 825 232
๒ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ําอ้อม 315 327 642 289
๓ หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน 411 456 867 202
๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ 180 202 382 104
๕ หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง 296 316 612 125
๖ หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ 271 270 541 133
๗ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ 139 151 290 73
๘ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า 185 190 375 91
๙ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน 113 125 238 62
10 หมู่ที่ 10 บ้านตาดี 367 345 712 141
11 หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม 118 117 235 61
12 หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข 276 281 557 119
13 หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ 159 177 336 78
14 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข 241 231 472 117

รวม 3,460 3,624 7,084 1,727
(แหล่งท่ีมาข้อมูล งานทะเบียนราษฎร์อําเภอกระสังวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4)

จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี)

รายการ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม

ปี 2560 3,468 3,641 7,109

ปี 2561 3,495 3,680 7,175

ปี 2562 3,505 3,701 7,206

ปี 2563 3,513 3,700 7,213
(แหล่งท่ีมาข้อมูล งานทะเบียนราษฎร์อําเภอกระสังวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4)
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๓.๒ ช่วงอายุและจํานวนประชากร

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ
จํานวนประชากรเด็กเล็ก 265 245 เด็กแรกเกิด - 6 ขวบ

จํานวนประชากรเยาวชน 584 516 อายุ 7 - ๑7 ปี
จํานวนประชากร 2,153 2,232 อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 458 631 อายุมากกว่า ๖๐ ปี

รวม 3,460 3,624
(แหล่งท่ีมาข้อมูล งานทะเบียนราษฎร์อําเภอกระสัง วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

ตารางข้อมูลจํานวนนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ

(แหล่งท่ีมาข้อมูล กองการศึกษาฯ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4)

ตารางข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
ช่ือสถานศึกษา จํานวนเด็กก่อนเกณฑ์ จํานวนบุคลากรครู

อายุ 2 ขวบ อายุ 3ขวบ อายุ 4 ขวบ รวมท้ังสิ้น ชาย หญิง รวมท้ังสิ้น
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยสําราญ 10 10 19 45 - 5 5

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน 4 16 - 20 - 2 2

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ
โรงเรียนบ้านตาเป้า

2 4 1 7 - 1 1

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสําราญ
บ้านนํ้าอ้อม

6 24 13 43 3 3

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเ,ล็ก อบต.ห้วยสําราญ
บ้านครองสุข

20 23 - 43 4 4

(แหล่งท่ีมาข้อมูล กองการศึกษาฯ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4)

ช่ือสถานศึกษา จํานวนนักเรียน รวม
ท้ังสิ้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล3 ป.1 ป2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

1.โรงเรียนบ้านห้วยสําราญ - 40 18 28 28 27 29 30 29 28 26 32 315
2.โรงเรียนบ้านนํ้าอ้อม - 11 13 16 24 24 18 21 17 - - - 144
3.โรงเรียนบ้านกุดโคลน - 16 12 19 11 20 18 17 20 - - - 133

4.โรงเรียนบ้านตะครอง 19 12 22 24 22 16 27 26 14 14 19 215

5.โรงเรียนบ้านประดู่ 4 9 11 6 11 9 13 12 - - - 75

6.โรงเรียนบ้านตาเป้า - 7 7 5 7 10 11 12 6 - - - 66
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๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชากรกลุ่มเส่ียง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
ได้มีการให้เงินอุดหนุนและสนับสนุนกับ อสม.ประจําหมู่บ้าน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยสําราญเพื่อดําเนินโครงการต่างๆ โดยได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญ
ในเรื่องของสุขภาพ

(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยสําราญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จํานวน 1 แห่ง
- คลินิก จํานวน 1 แห่ง
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย) 1 ศูนย์

๔.๓ อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน

พบว่า ในแต่ละครัวเรือนก็มีการป้องกันเหตุร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะด้านชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกัน
อุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ที่สามารถดําเนินการได้
ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด คือการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก
รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานมหรสพ
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผู้นํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง
แต่จะไม่ให้เ กิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ ทั้ง ท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอํานาจหน้าที่ ท่ีสามารถดําเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ยังคงมีพบอยู่ บ้าง

แต่มีในอัตราที่น้อย เม่ือเทียบกับจํานวนประชาชน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้
เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยสําราญก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
ตารางด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

รายการ

ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
จํานวนท้ังหมด

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสําราญ 145 37 2
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ําอ้อม 116 33 -
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน 141 35 2
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ 60 10 -
หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง 80 13 -
หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ 96 18 -
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ 53 9 2
หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า 59 8 -
หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน 41 5 -
หมู่ที่ 10 บ้านตาดี 81 35 -
หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม 39 13 -
หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข 69 17 -
หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ 46 19 -
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข 71 14 -

รวม 1,097 266 6
(แหล่งท่ีมาข้อมูล กองสวัสดิการสังคม วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4)

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
1. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง
๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ เช่น ประสบวาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางนํ้า ทางราง)
ถนนท่ีได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 28 สาย รวมความยาว 43.499 กิโลเมตร ดังนี้

1. ถนนสายบ้านห้วยแสนสุข ม.14 - บ้านตะแบก ม.4 ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร
2. ถนนสายบ้านกุดโคลน ม.3 - ถนนสายห้วยสําราญ-ลําดวน ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร
3. ถนนสายบ้านห้วยสําราญ ม.1 ถึง ทางโค้งบ้านกุดโคลน ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร
4. ถนนสายบ้านตะครอง ม.5 - บ้านตามา ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร
5. ถนนสายบ้านห้วยสําราญ ม.1 ระยะทาง 0.935 กิโลเมตร
6. ถนนสายบ้านบ้านครองสุข ม.12 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
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7. ถนนสายบ้านตาเป้า ม.8 - บ้านโคกสูง ระยะทาง 0.825 กิโลเมตร
8. ถนนสายบ้านตาเป้า ม.8 - บ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์ ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร
9. ถนนสายบ้านหนองไผ่ - บ้านครองสุข ระยะทาง 4.850 กิโลเมตร
10.ถนนสายบ้านสวนรวม - บ้านตาเป้า ระยะทาง 4.090 กิโลเมตร
11.ถนนสายบ้านกุดโคลน ม.3 - บ้านหนองรักษ์ ม.4 ระยะทาง 1.993 กิโลเมตร
12.ถนนสายบ้านตาดี ม.10 ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร
13.ถนนสายบ้านน้ําอ้อม ม.2 - บ้านเมืองโพธ์ิ ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
14.ถนนบ้านกุดโคลน ม.3 - บ้านห้วยสําราญ ม.1 ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร
15.ถนนสายคุ้มบ้านหลัก ไป ถนนลาดยางห้วยราช - สตึก ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
16.ถนนสายคุ้มโคกตะมูง ไป ถนนสายห้วยราช - สตึก ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
17.ถนนสายบ้านตาดี ม.10 ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
18.ถนนสายคุ้มโคกตะมูง - บ้านหลัก ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร
19.ถนนสายบ้านตาดี - คลองกระหาด ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
20.ถนนสายบ้านน้ําอ้อม ม.2 ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร
21.ถนนสายบ้านน้ําอ้อม - ตาดี ระยะทาง 1.012 กิโลเมตร
22.ถนนสายบ้านน้ําอ้อม - ปรีคล็อง ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
23.ถนนสายบ้านตาดี - ห้วยระหาน ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
24.ถนนสายคุ้มบ้านหลัก - พื้นท่ีการเกษตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร
25.ถนนสายคันคลองห้วยระหาน - คุ้มบ้านหลัก ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
26.ถนนสายบ้านสวนรวม - พื้นท่ีการเกษตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
27.ถนนสายบ้านสวนรวม ระยะทาง 0.464 กิโลเมตร
28.ถนนสายแยก บร. 5062 ไปห้วยระหาน ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง จํานวน 10 สาย รวมความยาว 18.505 กิโลเมตร ดังนี้
1. ถนนลาดยางบ้านห้วยสําราญ ระยะทาง 1.010 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสําราญ - บ้านสวนรวม ระยะทาง 4.048 กิโลเมตร
3. ถนนลาดยางสายบ้านหนองรักษ์ - บ้านครองสุข ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
4. ถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ - สี่แยก อบต.ลําดวน ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร
5. ถนนลาดยางบ้านหนองรักษ์ ระยะทาง 1.660 กิโลเมตร
6. ถนนลาดยางบ้านกุดโคลน ระยะทาง 0.927 กิโลเมตร
7. ถนนลาดยางสายบ้านสวนรวม - บ้านตาเป้า ระยะทาง 4.090 กิโลเมตร
8. ถนนลาดยางบ้านตาดี ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร
9. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยแสนสุข - บ้านตะแบก ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 16 สาย รวมความยาว 28.017 กิโลเมตร ดังนี้
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยสําราญ ระยะทาง 2.195 กิโลเมตร
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ําอ้อม ระยะทาง 2.657 กิโลเมตร
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดโคลน ระยะทาง 1.497 กิโลเมตร
4. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองรักษ์ ระยะทาง 0.916 กิโลเมตร
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะครอง ระยะทาง 1.640 กิโลเมตร
6. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประดู่ ระยะทาง 1.111 กิโลเมตร
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7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่ ระยะทาง 0.741 กิโลเมตร
8. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเป้า ระยะทาง 1.786 กิโลเมตร
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนอิน ระยะทาง 1.753 กิโลเมตร
10.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาดี ระยะทาง 2.380 กิโลเมตร
11.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสวนรวม ระยะทาง 0.464 กิโลเมตร
12.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านครองสุข ระยะทาง 3.207 กิโลเมตร
13.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านครองสมบูรณ์ ระยะทาง 2.249 กิโลเมตร
14.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยแสนสุข ระยะทาง 2.256 กิโลเมตร
15.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดโคลน-ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสําราญ - ลําดวน

ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร
16.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสําราญ-ทางโค้งบ้านกุดโคลน

ระยะทาง 1.775 กิโลเมตร

ถนนหินคลุก จํานวน 38 สาย รวมความยาว 48.554 กิโลเมตร ดังนี้
1. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านน้ําอ้อม ระยะทาง 0.232 กิโลเมตร
2. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดโคลน ระยะทาง 0.827 กิโลเมตร
3. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตะครอง ระยะทาง 0.709 กิโลเมตร
4. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านประดู่ ระยะทาง 2.179 กิโลเมตร
5. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองไผ่ ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร
6. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตาเป้า ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร
7. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนอิน ระยะทาง 0.290 กิโลเมตร
8. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตาดี ระยะทาง 0.454 กิโลเมตร
9. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านครองสุข ระยะทาง 0.306 กิโลเมตร
10.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสําราญ - บ้านกุดโคลน ระยะทาง 1.676 กิโลเมตร
11.ถนนหินคลุกสายบ้านหนองรักษ์ - บ้านครองสุข ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร
12.ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี - ถนนสายห้วยราช - สตึก ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
13.ถนนหินคลุกสายบ้านน้ําอ้อม - บ้านเมืองโพธ์ิ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร
14.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข - บ้านตะแบก ระยะทาง 1.175 กิโลเมตร
15.ถนนหินคลุกสายบ้านโนนอิน - บ้านขามตะวัน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
16.ถนนหินคลุกสายบ้านตะครอง - บ้านตามา ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร
17.ถนนหินคลุกสายบ้านครองสุข - บ้านหนองพลวง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
18.ถนนหินคลุกสายบ้านประดู่ - บ้านกระโดน ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร
19.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข - บ้านตาฮ้อ ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
20.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสําราญ - บ้านครองสมบูรณ์ ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร
21.ถนนหินคลุกสายบ้านน้ําอ้อม - บ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
22.ถนนหินคลุกสายบ้านน้ําอ้อม - บ้านตาฮ้อ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
23.ถนนหินคลุกสายบ้านตาเป้า - บ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร
24.ถนนหินคลุกสายบ้านตาเป้า - บ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์ ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร
25.ถนนหินคลุกสายบ้านตาด(ีคุ้มบ้านหลัก)-ถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก

ระยะทาง 800 กิโลเมตร
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26.ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี - ลําห้วยกระหาด ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
27.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข - เข้าพ้ืนที่การเกษตร(ทางไปป่าช้า)

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
28.ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข - เข้าพ้ืนการเกษตร(ป้ายอาณาเขต)

ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร
29.ถนนหินคลุกสายบ้านหนองรักษ์ - บ้านกระโดน ต.ลําดวน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
30.ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี - บ้านตาเสา ระยะทาง 700 กิโลเมตร
31.ถนนหินคลุกสายบ้านกุดโคลน - บ้านครองสุข ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
32.ถนนหินคลุกสายบ้านหนองไผ่ – ถนนลาดยางสายกระสัง - โนนจําปา

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
33.ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี - เข้าพ้ืนที่การเกษตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
34.ถนนหินคลุกสายบ้านครองสมบูรณ์ - เข้าพ้ืนที่การเกษตร ระยะทาง 1.870 กิโลเมตร
35.ถนนหินคลุกสายบ้านหนองไผ่ - พื้นท่ีการเกษตร(เส้นทางทิศเหนือหมู่บ้าน)

ระยะทาง 0.640 กิโลเมตร
36.ถนนหินคลุกสายบ้านสวนรวม - พื้นท่ีการเกษตร(เส้นทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน)

ระยะทาง 0.685 กิโลเมตร
37.ถนนลูกรังสายบ้านโนนอิน - ท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร
38.ถนนสายบ้านกุดโคลน - พื้นท่ีการเกษตร ระยะทาง 850 กิโลเมตร

ถนนลูกรัง จํานวน 1 สาย รวมความยาว 10.000 กิโลเมตร ดังนี้
1. ถนนภายในที่ทําเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร

ถนนดิน จํานวน 2 สาย รวมความยาว 1.900 กิโลเมตร ดังนี้
1. ถนนสายบ้านห้วยสําราญ - พื้นท่ีการเกษตร ระยะทาง 1.330 กิโลเมตร
2. ถนนสายบ้านตะครอง - พื้นท่ีการเกษตร ระยะทาง 570 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟ้า
-ปัจจุบันมีครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าจํานวน 1,727 ครัวเรือนคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
-หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกระสัง
-ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 420 จุด

๕.๓ การประปา
-มีครัวเรือนท่ีใช้น้ําประปาจํานวน 1,727 ครัวเรือน
-หน่วยงานเจ้าของประปา คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน
-ประปาหมู่บ้าน จํานวน 12 จุด มีครัวเรือนท่ีใช้ประโยชน์ 1,727 ครัวเรือน
-ปริมาณน้ําท่ีใช้ 526,038 ลูกบาศก์เมตร/วัน

๕.๔ โทรศัพท์

(๑) จํานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นท่ี จํานวน - ตู้
(2) หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้จํานวน 14 หมู่บ้าน
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญได้แก่ดังนี้

 หมู่ 1 พื้นท่ีปลูกข้าว 3,692.14 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 23.25 ไร่

 หมู่ 2 พื้นท่ีปลูกข้าว 2,846.21 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 215.97 ไร่

 หมู่ 3 พื้นท่ีปลูกข้าว 2,001.54 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย - ไร่

 หมู่ 4 พื้นท่ีปลูกข้าว 724.88 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย - ไร่

 หมู่ 5 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,398.69 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 78.50 ไร่

 หมู่ 6 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,279.09 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 10.00 ไร่

 หมู่ 7 พื้นท่ีปลูกข้าว 678.73 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 34.00 ไร่

 หมู่ 8 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,447.71 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย - ไร่

 หมู่ 9 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,008.50 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 14.25 ไร่

 หมู่ 10พื้นท่ีปลูกข้าว 1,157.52 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 6.75 ไร่

 หมู่ 11 พื้นท่ีปลูกข้าว 706.94 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 36.91 ไร่

 หมู่ 12 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,040.62 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 5.66 ไร่

 หมู่ 13 พื้นท่ีปลกูข้าว 916.49 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย 29.00 ไร่

 หมู่ 14 พื้นท่ีปลูกข้าว 1,046.42 ไร่ พื้นท่ีปลูกอ้อย - ไร่

๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญไม่มีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม อาชีพเลี้ยงสัตว์

ร้อยละ ๑0 ของจํานวนประชากรทั้งหมด เช่น การเล้ียงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเป็นต้น

๖.๔ การบริการ
1. ร้านอาหาร จํานวน 4 แห่ง
2. ร้านเสริมสวย จํานวน 2 แห่ง

๖.๕ การท่องเท่ียว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญไม่มีแหล่งท่องเท่ียวแต่มีสถานที่ฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานการประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ท่ี 6 บ้านประดู่ ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน
บ้านห้วยสําราญ งานประเพณีของตําบล คืองานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ งานแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดเป็น
งานเล็ก ๆ ภายในตําบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด
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๖.๖ อุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ส่วนใหญ่

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 23 แห่ง

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
สถานีบริการน้ํามัน จํานวน 1 แห่ง
ร้านค้า จํานวน 50 แห่ง
โรงผลิตขนมจีน จํานวน 1 แห่ง
โรงผลิตไอศรีม จํานวน 1 แห่ง
สถานีรับ-ส่งสัญญาณ จํานวน 2 แห่ง

กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 24 กันยายน 2562 10 100,000 นางกรรณิการ์ เจริญศิริ

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 2

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 24 กันยายน 2562 10 100,000 น.ส.ปรางทิพย์ พิโรจน์รัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 3

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 24 กันยายน 2562 10 100,000 นางช่วย พะเนตรรัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 4

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นางศุภชัย รักษ์มณี

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 5

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นางสุเพียบ ทะเวชรัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 6

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด 19 กันยายน 2552 20 100,000 นางลัดดา วงค์จันทร์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 7

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 24 กันยายน 2562 15 100,000 นางคงขวัญ ราชรัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 8

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 15 100,000 นางชุลีพร นิเรืองรัมย์
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ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 9

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นายนม เนิบกระโทก

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 10

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายตีนแดง 24 กันยายน 2562 20 100,000 นางสมบูรณ์ ดีย่ิง

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 11

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 24 กันยายน 2562 10 100,000 นายประชุม จุฬารัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 12

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นางศรจิต เสาสัย

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 13

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นายธนพัฒน์ พะเนตรรัมย์

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 14

ท่ี กลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ช่ือประธาน
1 กลุ่มเล้ียงโคพันธ์พ้ืนเมือง 19 กันยายน 2562 10 100,000 นายสมาน พินองรัมย์

๖.๘ แรงงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา แรงงานส่วนมากขาดความรู้และทักษะ ทั้งไม่มีการ

รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม ด้ังนั้นจึงทําให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้าไปทํางานในต่างจังหวัด
เช่น กรุงเทพฯ เป็นจํานวนมาก ทําให้ตําบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธและมีวัด/ท่ีพักสงฆ์ จํานวน 5 แห่ง
- วัดบ้านห้วยสําราญ
- วัดบ้านกุดโคลน
- วัดป่าครองธรรม
- ท่ีพักสงฆ์บ้านน้ําอ้อม
- ท่ีพักสงฆ์บ้านประดู่

7.2 ประเพณีและงานประจําปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ มกราคมจัดงานทําบุญตักบาตร่วมกัน

- ประเพณีทําบุญหมู่บ้าน ข้ึน 3 คํ่าเดือน 3 จัดให้มีการเซ่นไหว้เจ้าท่ีเจ้าทางของหมู่บ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์ วันท่ี 13 - 15 เมษายนของทุกปี จัดให้มีการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
- ประเพณีลอยกระทงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปีจัดงานประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการถวายเทียนพรรษา
- ประเพณีวันหัวผักกาดขาว ข้าวสารหอม หม่ียําไทยร่วมกับอําเภอกระสัง
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- ประเพณีแซนโฎนตา วัน แรม 15 คํ่า เดือน 10 จัดให้มีการแสดงความเคารพบรรพบุรุษ
ท่ีล่วงลับไปแล้ว

- ประเพณีรําตรด ช่วงเดือนเมษายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ได้อนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม และ
การทําไม้กวาดจากทางมะพร้าว

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙5% พูดภาษาเขมร

7.4 OTOP ส้ินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองข้ึนใช้ในครัวเรือน

และเหลือเอาไว้จําหน่าย ได้แก่ ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ้ายผ้าไหม กระเป๋าแปรรูปจากผ้าไหม ไม้กวาดทางมะพร้าว
ต้นกล้าพืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด เช่น จิ้งหรีดแช่แข็ง ข้าวเกรียบจิ้งหรีด น้ําพริกจิ้งหรีด

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ํา ที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค เป็นนํ้าที่ได้จากน้ําฝน และน้ําดิบจากลําห้วยซ่ึงจะต้อง

นํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับนํ้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
และบางแห่งเค็มไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

ท้ังนี้พ้ืนท่ีตําบลห้วยสําราญมีแหล่งน้ําท่ีใช้สําหรับอุปโภค - บริโภค เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญได้ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอ
กับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังนี้

ลําห้วย 7 แห่ง
หนองน้ํา 14 แห่ง
ฝาย 2 แห่ง

8.๒ ป่าไม้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ปลูกเอง

8.๓ ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญไม่มีภูเขา

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย

ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ก็ได้แก่ ดิน นํ้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ การอุปโภค - บริโภค ต้องอาศัยน้ําดิบจากแหล่งอื่น และนํ้าฝน
นํ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งนํ้า
สําหรับการเกษตรได้เพิ่มข้ึน ปัญหาด้านขยะการแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ได้จัดทํา
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ
ของทั้ง 14 หมู่บ้านโครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของตําบลห้วยสําราญให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่
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9. อื่นๆ
มีโครงการในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและน่าอยู่ เช่น

๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อําเภอ ตํารวจ
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นําชุมชน ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข

๒) อํานวยความสะดวกประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการในด้านต่างๆ
๓) ร่วมมือกับอําเภอ เกษตรอําเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน

และน้ําให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพื่อผลิตวิกฤตให้เป็นโอกาส
๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลโรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์

ป้องกัน สุขภาพและอนามัยของประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

************************************
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ส่วนที่ 2

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579)

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
1. ด้านความมั่นคงกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น

สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล
(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม กรอบแนวทาง

ท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม กรอบแนวทาง

ท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ําเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้น้อมนําหลัก

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 - 11 โดยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ครั้งนี้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.
ศ. 2560 -2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ันยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกําหนด
วิสัยน์ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมกันจัดทําราละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่
“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี๑๒ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้

ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํําในสังคม
2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ําสุด

2.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
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การเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
4.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ

ให้มีประสิทธิภาพ
4.3 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่งและยั่งยืน
5.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมท้ัง

ป้องกันปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
5.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดจากภัยคามทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ

5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
6.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน

ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
6.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
6.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวกด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพํืนฐานและระบบโลจิสติกส์
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7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมท้ัง
มีกลไก กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

7.2 เพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

7.3 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ท้ังประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ

7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ

7.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อลด
การนําเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ

ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ให้สามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพํืนที่เศรษฐกิจ
9.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน
9.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม
9.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
9.4 เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
10.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญ

ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
10.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น

ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น
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10.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑.สภาพท่ัวไป

๑.๑ ท่ีตัํง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ
และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออกตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านตะวันออกและด้านเหนือมีแม่น้ําโขง
เป็นเส้นก้ันพรมแดนและด้านใต้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน

๑.๒ พํืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูงมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคล้ายกระทะแบ่งเป็น๒เขตใหญ่ได้แก่บริเวณแอ่งที่ราบโคราช
อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ามูลและชีลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแอ่งสกลนครอยู่ทางตอนเหนือของ
ภาคตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขงเทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่เทือกเขาภูพาน

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้งแบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากจังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานีฤดูฝนช่วง
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแต่มี
แนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกําแพงกั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราชซึ่งเป็น
เขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนครจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือนครพนมฝนตกน้อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา
ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีนจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย

๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นท่ีภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําทําให้ขาดแคลนน้ําและขาดธาตุ

อาหารใต้ดินมีเกลือหินทําให้ดินเค็มจึงมีข้อจํากัดต่อการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งนํํา มีลุ่มน้ําขนาดใหญ่ ๓ ลุ่ม ได้แก่แม่น้ําชีมีความยาวประมาณ

๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทยมีต้นน้ําท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี
แ ม่น้ ามูลมีความยาวประมาณ ๖๔๑กิ โล เมตร ต้น นํ้าอ ยู่ที่ เ ทือกเขา สัน กําแพงแล้วไหลลงสู่ แม่ นํ้ า โขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากน้ียังมีลําน้ําสาขาย่อยได้แก่ลําปาว ลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ลําเสียว ลํานํ้าเลย
ลํานํ้าพองและลําตะคอง รวมทั้งแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร)
และบึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําในเกณฑ์เฉลี่ย ๕ - ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตรคุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัดกร่อยและจืดเน่ืองจากพ้ืนท่ีในแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือหากเจาะน้ําบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ําเค็ม

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จํานวน
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาคหรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ท้ังประเทศซ่ึงยังตํ่ากว่า
ค่าเป้าหมายในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นป่าเบญจพรรณ

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนนเช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ

เพ่ือนบ้าน สปป.ลาวกัมพูชาและสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก๒

๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพํืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการในภาค

ได้แก่รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมาช่วงนครราชสีมา -หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนน
จิระ - ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น - หนองคายช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
(ช่วงบางปะอิน - นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ไฟฟ้า
๒.๖.๒ประปา

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจํานวนประชากร ๒๑.๙8

ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคนในปี๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในช่วงปี ๒๕๕5 - ๒๕๕0 โดยเฉล่ียร้อยละ ๐.๓1 ต่ํากว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉล่ียร้อยละ๐.54 โดยจังหวัด
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นครราชสีมามีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 1.81 ล้านคนและ
จังหวัดขอนแก่นมีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาคตามลําดับ

๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก

ในปี ๒๕60 มีกําลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรร้อยละ 50.77 ของกําลังแรงงานของภาค
จํานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลงจากร้อยละ 57.8 ในปี๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48

ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60
ระดับมัธยมปลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ๑๑.96 ในปี๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60

๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่งครอบคลุมเกือบทุก

จังหวัดแยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่งเอกชน ๑๐ แห่งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่งในจํานวนนี้
เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซ่ึงมากที่สุดในประเทศ

๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพืํนที่ ในปี 2560 มีจํานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่งโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้
จํานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นท่ีภาคหรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นท่ีป่าไม้ทั้งประเทศในช่วง
ปี 2556 - 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้เพื่อการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่จังหวัดมุกดาหารรองลงมา
คือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขํึน ในช่วงปี ๒๕๕6 - ๒๕60 มีจํานวนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าจํานวน 878 ครั้งพื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ลดลงจากปี ๒๕๕6
ที่มีจํานวน 1,574 คร้ังและจํานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซ่ึงเป็นปีท่ีเกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุดโดยในระหว่าง
ปี ๒๕๕6 - ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปีคิดเป็นพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่

6.สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง 1.จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ=ความสามารถของหมู่บ้าน)
ด้านเศรษฐกิจ
1. สภาพพื้นท่ีมนหมู่บ้านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรกรรมผสม
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ผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึนเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่

ครอบครัว
ด้านสังคม
1.ประชาชนในหมู่บ้านเริ่มมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษามากข้ึน
2.ภาวะปัญญาทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทาง

การเกษตรจึงทําให้มีลักษณะเป็นสังคมชนบทเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและตระหนัก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.หมู่บ้านยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่นเน้นการพัฒนา

เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.พื้นท่ีภายในหมู่บ้านมีความเพียงพอต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
1.หมู่บ้านเป็นสังคมชนบท มีส่วนมุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อการสร้าง

ความม่ันคงและความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
2.สภาพปัญหาทางสังคมปัจจุบันทําให้ประชาชนเริ่มมุ่งเน้นและสนับสนุนการรักษา

ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
ด้านการบริหารจัดการ
1.หมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานท่ีส่งผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ

ท่ีเรียบง่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นหลัก
2.การพัฒนาหมู่บ้านในปัจจุบัน ประชาชนในชุมชนเริ่มให้ความสนใจการบริหารจัดการ

ชุมชนมากข้ึน
6.2 จุดอ่อน จุดอ่อนของหมู่บ้าน(ปัญหา/อุปสรรค)

ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก(ทํานา)ไม่มีการส่งเสริมอาชีพใน

ด้านอื่นๆ แนวการบริหารจัดกลุ่มอาชีพขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยใน
ระดับต่ํากว่าสภาพการครองชีพจนภาวะปัจจุบัน

ด้านสังคม
1.ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนมากยังอยู่ในระดับต่ํา
2. ครอบครัวขาดความอบอุ่นเนื่องมาจากการโยกย้ายถ่ินฐานเพื่อการทํามาหากิน

ในสังคมเมือง
3.ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน

และปัญหาทางสังคม
4.ความหลากหลายของการใช้ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.ประชาชนขาดการเอาใจใสในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
2.สภาพหมู่บ้านมีความเป็นอยู่แออัดก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน

หมู่บ้าน
ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
1.ประชาชนไม่ใสใจต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
2.หมู่บ้านยังไม่มีมาตรการในด้านความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

ด้านการบริหารจัดการ
1. การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการชุมชน
2.หมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรม แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ยังไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องการสภาพสังคมในปัจจุบัน

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย (วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือส่ิงที่มีอยู่ของ
หมู่บ้าน)

7.1 เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านเพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรับการ
ให้บริการประชาชนภายในหมู่บ้าน

7.2 เน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท์ มีความเอื้ออาทรต่อ
กันและกันของประชาชนภายในหมู่บ้าน

7.3 เน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความม่ันคงและความ
เรียบร้อยในสังคม

7.4 เน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งพัฒนาสังคม
เกษตรกรรมแบบพอเพียงภายในหมู่บ้าน

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพต่ําประสบ

อุทกภัยและภัยแล้งซํ้าซากคนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนแต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน” จําเป็นจะต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งการแสวงหา
โอกาสการนําความรู้ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคล่ือนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบ
การคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลง
กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ
ของประเทศได้ในระยะยาว
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๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง”

๘.๒ วัตถุประสงค์

๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
การดารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีพึ่งพาตนเองพึ่งพาครอบครัวและพึ่งพากันในชุมชนได้

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ํากว่าระดับประเทศ

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย

รายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชํีวัด ค่าฐาน
ค่าเป้าหมาย

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

892,676
ล้านบาท
(ปี 2559)

ขยายตัว
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 3.5

ขยายตัว
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 3.5

ขยายตัว
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 3.5

ขยายตัว
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 3.5

ขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ 3.5 ต่อปี

สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient)
ในการกระจายรายได้
ภาคตะวันออกตะวัน
เฉียงเหนือ

0.446
(ปี 2560)

ลดลงต่ํากว่า
0.446

ลดลงต่ํากว่า
0.446

ลดลงต่ํากว่า
0.446

ลดลงต่ํากว่า
0.446

ลดลงต่ํากว่า
0.446

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่๑บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่๒แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
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8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่๓สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ
การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง

พื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่ๆของภาค

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2564

สํ า นั ก ง านคณะกร รมการพัฒน าก า ร เศ รษฐ กิจ และ สั ง คมแ ห่ ง ช า ติ (สศช .)ใ นฐ านะฝ่ า ย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไ ด้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ
บู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก .บ .ภ .) ในการประชุมค ร้ั งที่ 2/2562 เ ม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2562
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานมีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด
และกรอบระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.
ศ.2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และ
มุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อ
ร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดรวมท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ระยะ5 ปี(พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.
บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดย
สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา

ท่ีมีช่ือเสียง
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4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรม

ขอม และสังคมเป็นสุข
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รอบปี 2563
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

“ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมัน่คง สังคมเข้มแข็ง”
วัตถุประสงค์รวม

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตัว

ตัวชํีวัดเป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5
3. ครัวเรือนท่ีอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก

และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พํืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก



๒๙

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล

ตัวชํีวัด/ค่าเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 )
2. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
3. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มข้ึน(ร้อยละ 10)
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

(ร้อยละ 80)
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)
7. จํานวนพ้ืนที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City)

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ําเพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต้
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผน

ชีวิตหมู่บ้าน
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร



๓๐

อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. สง่เสรมิการพฒันามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลติภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ย่ังยืน บนพืํนฐาน
ความพอเพียง"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชํีวัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มี

รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.(ร้อยละ 50)
2. รอ้ยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพตามชว่งวยั
3. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90)
4. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90)
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50)

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพ

ทางการศึกษาของท้องถ่ินและระดับชาติ
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงอยู่ในชุมชนและสังคม

ของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบ

วงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์
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9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา

รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิต
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหาร

จัดการน้ํา
2. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชํีวัด/ค่าเป้าหมาย
๑. จํานวนแหล่งน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง)
2. จํานวนพืน้ท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง น้ําาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง)
3. ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ

เสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้น

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น

หน้าท่ีของพลเมืองคนบุรีรัมย์
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

ประเดน็การพัฒนาท่ี 4 : ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ “บุรีรมัย์สงบสุข”
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชํีวัด/ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

การเพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/

ชุมชน อย่างยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล

ช่วยเหลือภายหลังจาการบําบัดฟื้นฟู
4. เสริมสรา้งความม่ันคงของสถาบันหลกัของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข้าไป

เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ

ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน

ม่ันคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

และในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์(Vision)
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวลํ้าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม

มีความสุขและสุขภาวะท่ีดี
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก

3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่งถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
1. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม
2. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์

อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
5. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
8. เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหา

อาชญากรรม
10.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
12.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น
14.เสริมสร้างความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
เป้าประสงค์

1.ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม
2.ยกระดับการพัฒนาการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
3.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
4.เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
5.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์
2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเท่ียว
4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
5.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว
6.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมปัญญาท้องถ่ินเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม
7.ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุล

ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ



๓๕

๘.ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ

9.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
10.ส่งเสริมเยาชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ
11.ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง
2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
3.ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง

กลยุทธ์
1.พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2.ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

และอุตสาหกรรมบริการ
3.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
7.ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก
8.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้านการเกษตรอย่างท่ัวถึง
9.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10.ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร
11.สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่าย
12.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
เป้าประสงค์

1.บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
3.องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อสังคม
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4.ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5.ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ

2.1 วิสัยทัศน์ (Vison)
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ

ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้าซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ คนตําบลห้วยสําราญมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

2.2 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
1. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาที่ดีและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม
5. ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประประชาชน
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการทํางานรวมท้ังเสริมสร้างจิตสํานึก

ในการให้บริการประชาชน
9. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของตําบลอย่างยั่งยืน

2.3 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านดังนีํ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี

2.4 เป้าประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
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1. ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานท่ัวถึง
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และได้รับบริการสาธารณสุข

อย่างท่ัวถึง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. ยกระดับศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดทั้งดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการ อย่าง
มีคุณภาพและเพียงพอ

5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ อบต.
6. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และการพัฒนา

ด้านการเมือง
7. มีการป้องกันและลดมลพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

2.5 ตัวชํีวัดองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
1. มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
3. ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประชากรทุกระดับ
4. จํานวนหมู่บ้านที่ดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับทางการศึกษา
6. ร้อยละของประชากรท่ีได้รับการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพที่ดีข้ึน
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีสถานท่ีปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. จํานวนหมู่บ้านที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมให้มีความเหมาะสมน่าอยู่
2.6 ค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
3. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
6. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
7. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านประกอบอาชีพ
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีธรรมภิบาลดีขึ้น
9. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

2.7 กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข พัฒนาป้องกันและควบคุมโรค
กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมกีฬาการออกกําลังกายและนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเท่ียว
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมให้ประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมความรู้ ความสนใจในกิจการท้องถ่ิน
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาปรับปรุงรายได้ของ อบต.
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรวมท้ังปรับปรุง จัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ และสถานท่ี

ราชการเพียงพอปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนและลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์ที่ 19 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
3.2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร
ด้านการท่องเท่ียว
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา

2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อตอบสนองตอบต่อ
ปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน
ขับเคล่ือนนโยบาย
ผู้บริหารในการ

ให้บริการสาธารณะ
ตามอํานาจหน้าท่ี
ขับเคล่ือนขับเค

.1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพํืนฐาน

1.1. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.3. พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและทํา

การเกษตร.1พั1.1ฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

2.การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1.ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา
2.2 ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรม
2.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน1ส่งเสริมและ

3.3.การพัฒนาด้านเเศรษฐกิจร
พัฒนาการศึกษา การกีฬา3.ละส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
4.2 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
4.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

.5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี5.าน

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

.5.1พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง
5.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพํืนฐาน
พันธกิจ สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึงและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
เป้าประสงค์ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานท่ัวถึง

ตัวชํีวัดเป้าประสงค์

มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานท่ัวถึง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชํีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตร

- ร้อยละของถนน ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน
-ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าและน้ําประปาท่ี
เพิ่มข้ึน
- จํานวนแหล่งน้ําท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
เพิ่มข้ึน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- กองช่าง

- สํานักปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด:
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อท่ี 7 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาที่ดีและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม
3. ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

เป้าประสงค์ ยกระดับศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างท่ัวถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน

มีคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดท้ังดําเนินการเพื่อให้

ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

ตัวชํีวัดเป้าประสงค์

1.ร้อยละของหน่วยการศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชํีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
3.2 ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมกีฬาการออกกําลังกายและ

นันทนาการ

- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา
-จํานวนกิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมการออก
กําลังกายและนันทนาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด:
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อท่ี 3 สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน

ข้อท่ี 4 ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม
ข้อท่ี 16 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจ 1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล
เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ของ อบต.

ตัวชํีวัดเป้าประสงค์

1.จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ

2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมดําเนินงานของ อบต.

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชํีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
4.2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการ

ท่องเที่ยว
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนนําแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต

- ร้อยละของประชากรวัยทํางานลดลง
-จํานวนกิจกรรม/โครงการด้านการเกษตร
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- กองสวัสดิการและสังคม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด:
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
ข้อท่ี 3 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ข้อท่ี 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูปอาหาร
ข้อท่ี 5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข้อท่ี 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ข้อท่ี 11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่าย
ข้อท่ี 12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พันธกิจ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และได้รับบริการ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชํีวัดเป้าประสงค์

1.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิตประชากรทุกระดับ

2.ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชํีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2.2 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
2.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณสุข
- ร้อยละของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
- ร้อยละของความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
- สถิติการเกิดเหตุร้ายลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สํานักปลัด อบต. - กองสวัสดิการสังคม

ความเชื่อมโยง
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ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด:
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อท่ี 6 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัย

ท่ีสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข้อท่ี 11 เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อท่ี 12 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาอาชญากรรม
ข้อท่ี 13 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการทํางานรวมทั้งเสริมสร้าง

จิตสํานึกในการให้บริการประชาชน
2.ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของตําบล

เป้าประสงค์ 1.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และ
การพัฒนาด้านการเมือง
2.มีการป้องกันและลดมลพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ตัวชํีวัดเป้าประสงค์

-ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชํีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมความรู้ ความสนใจในกิจการท้องถ่ิน
5.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ขององค์กรด้านต่างๆ
5.3 สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
5.4 พัฒนาปรับปรุงรายได้ของ อบต.
5.5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรวมท้ัง

ปรับปรุง จัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ และสถานท่ีราชการ
เพียงพอปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนและลด
ข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

5.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ร้อยละความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การดําเนินงานของ อบต.เพิ่มข้ึน
-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
-จํานวนกิจกรรมท่ีรณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษี
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับ
บริการด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น
-จํานวนสีเขียวเพ่ิมข้ึน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สํานักปลัด อบต.

- กองคลัง

- - กองช่าง

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด:
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อท่ี 1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อท่ี 2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อสังคม
ข้อท่ี 3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
ข้อท่ี 4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ข้อท่ี 5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดบุรีรัมย์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
กลยุทธการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อท่ี 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
ข้อท่ี 15 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

๑. จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู่บ้าน)
ด้านเศรษฐกิจ
๑. สภาพพื้นท่ีในหมู่บ้านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรกรรมผสมผสาน

ระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๒.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน เพื่อการเพ่ิมรายได้ให้แก่

ครอบครัว
ด้านสังคม
๑.ประชาชนในหมู่บ้านเริ่มมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษามากข้ึน
๒. ภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ

เกษตรจึงทําให้มีลักษณะเป็นสังคมชนบทเพ่ิมข้ึน
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและตระหนักต่อปัญหาทาง

สังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑.หมู่บ้านยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.พื้นท่ีภายในหมู่บ้านมีความเพียงพอต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
๑.หมู่บ้านเป็นสังคมชนบท มีส่วนมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อการสร้างความ

ม่ันคง และความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
๒.สภาพปัญหาทางสังคมปัจจุบันทําให้ประชาชนเริ่มมุ่งเน้น และสนับสนุนการรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
ด้านการบริหารจัดการ
๑.หมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานท่ีส่งผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบที่เรียบ

ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นหลัก
๒.การพัฒนาหมู่บ้านในปัจจุบัน ประชาชนในชุมชนเริ่มให้ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชน

มากข้ึน

2. จุดอ่อนของหมู่บ้าน(ปัญหา/อุปสรรค)
ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก (ทํานา) ไม่มีการส่งเสริมอาชีพ

ในด้านอ่ืนๆ แนวการการบริหารจัดกลุ่มอาชีพขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครัวเรือนในหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ย
ในระดับต่ํากว่าสภาพการครองชีพในภาวะปัจจุบัน

ด้านสังคม
๑. ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนมากยังอยู่ในระดับต่ํา
๒.ครอบครัวขาดความอบอุ่นอันเนื่องมาจากการโยกย้ายถ่ินฐานเพื่อการทํามาหากินในสังคมเมือง
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน และ

ปัญหาทางสังคม
๔.ความหลากหลายของการใช้ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.ประชาชนขาดการเอาใจใส่ในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
๒.สภาพหมู่บ้านมีความเป็นอยู่แออัดก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
๑. ประชาชนไม่ใสใจต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
๒.หมู่บ้านยังไม่มีมาตรการในด้านความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย



๔๘

ด้านการบริหารจัดการ
1.การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการบริหารจัดการชุมชน
2.หมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรม แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องการสภาพสังคมในปัจจุบัน

๒.จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู่บ้าน)
ด้านเศรษฐกิจ
๑. สภาพพื้นท่ีในหมู่บ้านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรกรรมผสมผสานระหว่าง

วิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๒.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน เพื่อการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
ด้านสังคม
๑.ประชาชนในหมู่บ้านเริ่มมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษามากข้ึน
๒. ภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ

เกษตรจึงทําให้มีลักษณะเป็นสังคมชนบทเพ่ิมข้ึน
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและตระหนักต่อปัญหา

ทางสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.หมู่บ้านยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.พื้นท่ีภายในหมู่บ้านมีความเพียงพอต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน

ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
๑.หมู่บ้านเป็นสังคมชนบท มีส่วนมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อการสร้างความมั่นคง

และความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
๒.สภาพปัญหาทางสังคมปัจจุบันทําให้ประชาชนเริ่มมุ่งเน้น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย

ภายในหมู่บ้าน

ด้านการบริหารจัดการ
๑.หมู่บ้านเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานท่ีส่งผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบที่เรียบง่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นหลัก
๒.การพัฒนาหมู่บ้านในปัจจุบัน ประชาชนในชุมชนเริ่มให้ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมากข้ึน
3.ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต (วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือส่ิงที่มีอยู่ของ

หมู่บ้าน เพ่ือกําหนดส่ิงที่ต้องการให้เกิดขึํนในอนาคต เช่นการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว/หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขํึน/
หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อยปลอดจากสิ่งเสพติด เป็นต้น)

๑.เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน เพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับการให้บริการ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน
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๒.เน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท์มีความเอ้ืออาทรต่อกันและ
กันของประชาชนภายในหมู่บ้าน

๓.เน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความม่ันคงและความเรียบร้อย
ในสังคม

๔.เน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งพัฒนาสังคมเกษตรกรรม
แบบพอเพียงภายในหมู่บ้าน

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสําราญนั้น ได้ทําการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ความต้องการ
พํืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวัง
และแนวโน้มอนาคต

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค -บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน

- แหล่งน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

- ในเขตตําบล
ห้วยสําราญ

- ประชาชนมีแหล่งน้ําและ
มีน้ําประปาใช้อย่างพอเพียง
มีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้น
ท่ีได้ท้ังหมด

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ตําบลห้วยสําราญ

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ํายังไม่เพียงพอ
เกิดการอุดตัน และน้ําท่วมขัง

- ราง/ท่อระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขตตําบล
ห้วยสําราญ

- มีรางระบายน้ําสามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก ไม่อุดตัน
ไม่ท่วมขัง

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ท่ีเป็นสาธารณะ

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
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และ อบต. ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เนื่องจากพื้นท่ี
ยังไม่เป็นที่สาธารณะจะ
ดําเนินการได้ก็ต่อเม่ือต้อง
เป็นท่ีสาธารณะ

และประชาชนมี
ความต้องการให้
ดําเนินการ

ความสะดวกในการสัญจรไปมา

5) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มท่ี
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน
ความดัน

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย

6) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
เป็นผู้ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยไม่
ม่ันคงแข็งแรง

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ท่ีได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค - บริโภคน้ําท่ียังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้ําฝน น้ําท่ีไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
ตําบลห้วยสําราญ

- ประชาชนบริโภคน้ําท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ

พํืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

8) มีการทําลายทรัพย์สิน
ของประชาชนและราชการ
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ

- มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วนราชการ
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะวิวาท

9) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภมิูปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
ตําบลห้วยสําราญ

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป
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ส่วนที่ 3

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน

1 โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน -อุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง อบต.

ห้วย

สําราญ
2 การจัดการศึกษา การศึกษา -บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

การศึกษา

-ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

กีฬาและ

นันทนาการ

-กีฬาและนันทนาการ

ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

-ศาสนาและวัฒนธรรม

งบกลาง งบกลาง สํานักปลัด อบต.

3 เศรษฐกิจ บริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับความ

เข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริหารงานทั่วไป บริหารท่ัวไป สํานักปลัด อบต.

งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย

การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด อบต.

งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น

สาธารณสุข สํานักปลัด อบต.

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน

5 การบริหารจัดการ

ท้องถิ่นท่ีดี

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด อบต. อบต

ห้วย

สําราญ.

บริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง กองคลัง

เคหะและชุมชน งานเคหะและชุมชน กองช่าง

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รวม 5 10 ด้าน 10 แผนงาน 5 สํานัก/กอง





























































































































































































๑๔๓

ส่วนที่ ๔

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทํา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้
ต่อไปและเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นจึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้

การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์



๑๔๔

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



๑๔๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ํา ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

๒๐
(๓)

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์

(๒)

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒)

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓)



๑๔๖

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

(๓)

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

(๓)

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น

(๓)

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strengit
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐

(๑๐)

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐

(๑๐)



๑๔๗

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(๕)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทําตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์

(๕)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



๑๔๘

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง ม่ังค่ัง

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ



๑๔๙

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕)
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การ

พิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๐

๒. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร
จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ท่ีได้
กําหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๓. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนําเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาท
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/

๑๐



๑๕๐

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีพื้นท่ีติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ การแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

๕.๓ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนําไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
(๕)

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(๕)

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

(๕)

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(๕)



๑๕๑

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดข้ึนเป็น
ปัจจุบัน

(๕)

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

(๕)



๑๕๒

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ)

(๕)

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลลัพธ์ของความสําเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



๑๕๓

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวม
ของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพอย่างไร ซ่ึงสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

- โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข้อมูลในระบบ e – plan)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

http://www.dla.go.th


๑๕๔

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลําดับ
ท่ี

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ (120โครงการ)

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+

เงินสะสม

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 217 125,806,640

63.59 56.68 55.29

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 138 25,505,536

3 จัดทําแผนการดําเนินงาน
- ข้อบัญญัติ

123 12,9811,190

4 สามารถดําเนินการได้
- ข้อบัญญัติ

120 13,996,814

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ (93 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดําเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ

+
เงินสะสม

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

157 40,730,859

87.26 72.61 44.59

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

114 24,159,059

3 จ่ายขาดเงินสะสม 23 7,713,400

4 จัดทําแผนการดําเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = 114 +
- เงินสะสม = 23

137 31,872,459

5 สามารถดําเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = 70 +
- เงินสะสม = 23

93 30,581,404



๑๕๕

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง 45 3,967,000

การพัฒนาด้านการจัด
การศึกษา

การศึกษา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 9,019,875

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม 2 29,850

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม 4 259,950

การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัด อบต. 4 543,750

สาธารณสุข สํานักปลัด อบต. 4 477,014

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท้องถ่ินท่ีดี

บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด อบต. 11 593,085
บริหารงานคลัง กองคลัง 1 500
เคหะและชุมชน กองช่าง 2 256,705
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 3 10,004,500

รวม 87 26,216,208

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/2แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน



๑๕๖

(๑) ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่

ภัยแล้ง วาตะภัย นํ้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง
เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตําบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นท่ี
ระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาตํ่า ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เก่ียวกับ
การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตําบล ในพ้ืนท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การ
รณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจากในตําบล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลงหินคลุก ช่วงฤดูฝนถนนลื่น
เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า
แนวทางการแก้ไข จัดทําแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสํารวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง

ดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตรเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ําประปา/แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก
ซ่ึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
โดยประชาคมท้องถิ่น ซ่ึงมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการรัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินใน



๑๕๗

ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า
เผาอ้อย เผาตอซังข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเล้ียงสัตว์ วัว ควาย หมู ท่ีส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ การพนันท่ียังมี
ในพื้นท่ี เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ

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




	1. ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไ
	2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถดูแลสุขภาพได้อ
	อย่างทั่วถึง
	3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่ว
	4. ยกระดับศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวม
	5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเอง
	6. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่ง
	7. มีการป้องกันและลดมลพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
	เป้าประสงค์ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณ
	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	- ร้อยละของถนน ระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน
	-ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและน้ำประปาที่เพิ่มขึ
	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	-กองช่าง 
	-สำนักปลัด อบต.
	ความเชื่อมโยง
	เป้าประสงค์ยกระดับศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่
	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	1.ร้อยละของหน่วยการศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภา
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
	-จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
	- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการออก   กำลังกาย
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	ความเชื่อมโยง
	เป้าประสงค์ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ
	ของ อบต.
	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	1.จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาช
	2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมดำเนิน
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	- ร้อยละของประชากรวัยทำงานลดลง
	-จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการเกษตร
	- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแน
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	-กองสวัสดิการและสังคม
	ความเชื่อมโยง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔     การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพช
	พันธกิจ              ส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านสั
	เป้าประสงค์     1.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  สาม
	                              สาธารณสุขอย่างทั่วถึ
	     2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจอ
	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	     1.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวก
	      2.ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึงการมีสุขภาพอ
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	- ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู
	-ความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณสุข
	- ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
	- ร้อยละของความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
	- สถิติการเกิดเหตุร้ายลดลง
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	-สำนักปลัด อบต.      -  กองสวัสดิการสังคม
	ความเชื่อมโยง
	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	-ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	-เพิ่มพื้นที่สีเขียว
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	- ร้อยละความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ     การดำเน
	-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่
	- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธร
	-จำนวนกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษี
	-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการด้านต่า
	-จำนวนสีเขียวเพิ่มขึ้น
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	-สำนักปลัด อบต.
	-กองคลัง    
	-- กองช่าง
	ความเชื่อมโยง
	ความเชื่อมโยง

