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คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
ท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ และสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ขอขอบคุณประชาชนทุกหมู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนทุกหมู่ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำประชาคมระดับตำบลเป็นอย่างดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวนสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ทิศเหนือ  จรด ตำบลสนม   อำเภอสนม 
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหัวงัวและตำบลแคน อำเภอสนม 
ทิศใต้  จรด ตำบลหนองบัว ลำห้วยจริง ตำบลคาลาแมะ อำเภอศีขรภูมิ 
ทิศตะวันตก  จรด ตำบลหนองระฆัง   อำเภอสนม 

เนื้อที ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  34.57  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 21,586.12  ไร่ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนานวน  ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ลาด 
ต่ำลงมาสู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  พื้นที่
ใช้ในการทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  มีลำห้วย
จริงและลำห้วยกระโดนไหลผ่านตำบลนานวน และเป็นลำห้วยที่ตื้นเขิน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   โดยทั่วไปม ี3 ฤดู คือมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัด 
เอาความหนาวเย็น  และความแห้งแล้งเข้ามาและยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและ
ความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน, ฤดูหนาว,ฤดูฝน 

-ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  37  องศา 
-ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา 
-ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศา 

  1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินโดยทั่วไป จะเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนราย   ลักษณะดิน
เกิดจากตะกอนลำน้ำต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกัน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น 
มะนาวสวน เช่น  มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผักสวนครัว 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
โดยทั่วไปจะเป็นแหล่งน้ำจืด  เป็นแหล่งน้ำปิดมีขนาดเล็กและไม่มีน้ำตลอดปี เช่น บ่อ หนอง  

สระน้ำ ลำห้วย น้ำมีการเคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่จากกระแสลมเท่านั้น ซึ่งได้แก่ 
1. สระน้ำ  เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่จะขุดสระน้ำเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงปลา 

เลี้ยงกบและไว้เลี้ยงสัตว์  
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2. หนองน้ำ ที่แฉะๆ ที่มีน้ำขังอยู่ และมีหญ้ากกขึ้นอยู่เท่านั้นเป็นแหล่งน้ำตื้นๆที่มีความลาดชันของแหล่งน้ำ
น้อย ไม่มีเขตน้ำลึกเลย ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ไม่มีทางน้ำไหลเข้า – ออก ในฤดูฝนพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนน้ำกว้างใหญ่ แต่
ในฤดูแล้งปริมาณน้ำอาจลดลงมาก จนตื้นเขินไปทั้งหมด เช่น หนองนา หนองคู หนองเม็ก หนองคูณ  หนองพยอม  

3. บ่อน้ำ  แหล่งน้ำที่มนุษย์ขุดขึ้น เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ทำให้ขอบฝั่งมีความลาดชันสูง ความลึกไม่มากเป็น
แหล่งน้ำที่ไม่มีทางน้ำเข้า ปริมาณน้ำจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สร้างเพ่ือกักเก็บน้ำไปใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเลี้ยง
สัตว์ 

4. ลำห้วย ในเขตตำบลนานวนจะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รับการขุดลอก ยังเป็นลำห้วยเดิมมีความยาว
ผ่านหลายหมู่บ้าน เช่น ห้วยกระโดน ห้วยจริง ห้วยเซียงโพธิ์ ห้วยโคกกลาง   
                   แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ลำน้ำ, ลำห้วย  6   แห่ง  
2 บึง, หนองและสระน้ำ 29   แห่ง  

3 คลอง  2   สาย  
 

     แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ฝาย, ทำนบ 15   แห่ง  
2 บ่อน้ำตื้น  22   แห่ง  

3 บ่อบาดาล  13  แห่ง  
   

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้จะเป็นไม้เนื้อแข็ง  เช่นไม้แดง  ไม้ยางนา  ไม้ประดู่  เป็นต้น 

ลักษณะของป่าไม้ จะเป็นป่าไม้สาธารณะ เช่น  ป่าช้าบ้านนานวน   ป่าช้าบ้านโคกกลาง  ป่าช้า
บ้านอ้อมแก้ว  เป็นต้น 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

ตารางเขตการปกครองตำบลนานวน   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 บ้านนานวน นายถนอม    แปลงทัพ ผู้ใหญ่บ้าน  
2 บ้านโคกกลาง นายประวัติ    บุญเอิบ ผู้ใหญ่บ้าน  
3 บ้านโนนตาล นายสมชาย   ดอกเกษ ผู้ใหญ่บ้าน  
4 บ้านอ้อมแก้ว นางระเบียบ   จันทร์หง่อม ผู้ใหญ่บ้าน  
5 บ้านแท่น นายนาย   มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน  
6 บ้านโนนแดง นางกาญจนา    ผลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน  
7 บ้านหัวนา นายนิยม      วิชาด ี ผู้ใหญ่บ้าน  
8 บ้านตาเพชร นายประวิทย์   สาระภี ผู้ใหญ่บ้าน  
9 บ้านหนองตาด นายสุรเดช     สภุา ผู้ใหญ่บ้าน  
10 บ้านหนองคูณ นายสมัน        สำอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน  
11 บ้านหนองพยอม นายสุริยา        เลไทสงค์ กำนัน  
12 บ้านทิพย์มงคล นายพรเทพ      ศีลธรรม ผู้ใหญ่บ้าน  
13 บ้านหนองนา นายอุดมศักดิ์    คงนิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน  
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ตารางจำนวนครัวเรือนในเขตตำบลนานวน 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน พ.ศ. 
2564 

1 บ้านนานวน 185 
2 บ้านโคกกลาง 76 
3 บ้านโนนตาล 36 
4 บ้านอ้อมแก้ว 176 
5 บ้านแท่น 93 
6 บ้านโนนแดง 65 
7 บ้านหัวนา 203 
8 บ้านตาเพชร 191 
9 บ้านหนองตาด 55 
10 บ้านหนองคูณ 138 
11 บ้านหนองพยอม 54 
12 บ้านทิพย์มงคล 60 
13 บ้านหนองนา 86 

รวม 1,418 
 

ภาพแสดงแผนที่ท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลนานวน 
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ตารางข้อมูลจำนวนประชากรในเขตตำบลนานวน   

หมู่ที่/บ้าน พ.ศ.2564 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

 หมู่ที่  1 นานวน 
  หมู่ที่  2 โคกกลาง 
 หมู่ที่  3 โนนตาล 
 หมู่ที่  4 อ้อมแก้ว 
 หมู่ที่  5 แท่น 
  หมู่ที่  6 โนนแดง 
  หมู่ที่  7  หัวนา 
 หมู่ที่  8 ตาเพชร 
 หมู่ที่  9 หนองตาด 
 หมู่ที่ 10 หนองคูณ 
 หมู่ที่ 11 หนองพยอม 
 หมู่ที่ 12 ทิพย์มงคล 
หมู่ที่ 13 หนองนา 

375 
156 
63 
379 
204 
108 
416 
329 
125 
331 
117 
150 
185 

382 
170 
67 
363 
184 
106 
423 
344 
120 
326 
111 
133 
186 

757 
326 
130 
742 
388 
214 
839 
673 
245 
657 
228 
283 
371 

รวม 2,938 2,915 5,853 
  

4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 2    แห่ง 

2.โรงเรียนประถมศึกษา (รวมขยายโอกาส)  จำนวน 3    แห่ง 
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  แบ่งเป็นสถานที่ตั้งได้ดังนี้ 
   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์มงคล ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสาย บ้านตาเพชร – บ้านนานวน
    -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน     3 คน 
    -  เด็กเล็ก  จำนวน    32  คน   
   (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา  ตั้งอยู่ ณ ข้างท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
    -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน    2 คน 
    -  เด็กเล็ก  จำนวน   29 คน   

(3)  โรงเรียนบ้านหัวนา  (โรงเรียนประถมศึกษา) 
  -  นักเรียน  จำนวน  122 คน 

(๔)  โรงเรียนบ้านตาเพชร  (โรงเรียนประถมศึกษา) 
  -  นักเรียน  จำนวน   35 คน 

(๕)  โรงเรียนบ้านนานวน  (โรงเรียนขยายโอกาส ) 
  -  นักเรียน  จำนวน  182 คน  (ประถมศึกษา) 

              สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์ จำนวน    8 แห่ง 
-  โบสถ ์   จำนวน    4 หลัง 

4.2  สาธารณสุข  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)  จำนวน 2 แห่ง 
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว   
 -นางจรรยา   มะลิงาม  เป็นผู้อำนวยการ 
(2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานวน  
 -นายอัมพร  จันทา    เป็นผูอ้ำนวยการ          

  การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 
ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 13 หมู่บ้าน  
2 พ่น  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 13 หมู่บ้าน  

3 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 13 หมู่บ้าน  
4 บริการสาธารณสุขชุมชน/ตรวจสุขภาพ 13 หมู่บ้าน  
5 กองทุน  สปสช. 1 กองทุน  
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4.3  อาชญากรรม  

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ลูกเสือชาวบ้าน 3   รุ่น 125  คน  
2 ไทยอาสาป้องกันชาติ 3   รุ่น 113  คน  
3 ผรส.   4   คน  
4 ตำรวจบ้าน  1 รุ่น 14   คน  
5 อปพร.จำนวน 3 รุ่น 120 คน  
6 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13  คน  
7 อสป. รุ่น 3/53 130 คน  
8 อสม.  76 คน  

เนื่องจากหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนได้มีการป้องกันภัยที่จะมี
ต่ออาคารบ้านเรือน สาธารณสมบัติ และชีวิตของราษฎร ตลอดจนได้มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ราษฎรได้มีความรู้รัก
สามัคคี ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชุมชนของตัวเอง ทำให้ตำบลนานวนทุกครัวเรือนมีความปลอดภั ยใน
ชีวิต  และทรัพย์สินซึ่งได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้สำรวจความจำเป็นพ้ืนฐาน 

  4.4  ยาเสพติด 
 ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต   การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้
ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศจุดอ่อนที่สำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของปัญหายาเสพติดมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแพร่ 
ระบาด  ค่านิยมพฤติกรรมเสี่ยงและก้าวไปสู่ปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด  อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้าง
ความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็ดปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความ รุนแรงในครอบครัวและ
อาชญากรรมต่างๆ ในสังคม  เช่น  การลักขโมย  ฉกชิงวิ่งราว และการเกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืนตามมาอีก
มากมาย  ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
            ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 และเนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชนใสถานศึกษา 
เป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้นองค์การบริหารส่ วนตำบลนานวน
จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในระยะเวลา 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      ตารางการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลนานวน พ.ศ. 2564 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ
(ราย) 

จำนวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 986 652,600 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  361 290,000 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  11 5,500 

รวม 1,358 948,100 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  5  กรกฎาคม  2564 
  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       การคมนาคมภายในตำบลนานวนอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว  โดยแบ่งตามผิวจราจรได้ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ถนนลาดยาง    2       สาย ยาว 1,863   เมตร 
2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 สาย ยาว 1,463   เมตร 

3 ถนนหินคลุก  14 สาย - 
4 ถนนลูกรังและถนนดิน 21        สาย ยาว 26,009 เมตร 
5 ถนนสายหลัก - ยาว  3,448  เมตร 
6 ถนนสายรอง - ยาว  1,803  เมตร 

 
5.2  การไฟฟ้า 

ตำบลนานวนมีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ในชีวิตประจำวัน        
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5.3 ระบบประปา 
ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 บ้านโคกกลาง    หมู่ 2  ประปาขนาดเล็ก   1 แห่ง  
2 บ้านโนนตาล     หมู่ 3 ประปาขนาดเล็ก  1 แห่ง  

3 บ้านหัวนา        หมู่ 7 ประปาขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
4 บ้านตาเพชร      หมู่ 8 ประปาขนาดใหญ่           1 แห่ง  
5 บ้านหนองตาด   หมู่ 9  ประปาขนาดเล็ก  1 แห่ง  
6 บ้านหนองคูณ   หมู่ 10  ประปาขนาดกลาง 1 แห่ง  
7 บ้านหนองนา    หมู่ 13  ประปาขนาดกลาง 1 แห่ง ไม่ได้เปิดใช้ 
8 บ้านนานวน      หมู่ 1 ประปาขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
9 บ้านอ้อมแก้ว  หมู่ 4   ประปาขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
10 บ้านโนนแดง  หมู่ 6   ประปาบาดาล 1 แห่ง  

รวม  10  แห่ง 
   

 
  5.4 โทรศัพท์ 
  เบอร์สำนักงาน อบต.นานวน  0-4455-8974 
  

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ใช้บริการบุรุษไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอสนม 
 5.6 เว๊ปไซต์ อบต.   http://www.nanuan.go.th/ 

  
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งอาชีพ 

หลักคือ ทำนา, ทำไร่อ้อยและสวนยางพาราบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน และโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับจาก อบต.  
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    6.2  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 

ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1   แห่ง   
2 โรงสี  27  แห่ง  

3 ร้านค้า  67  แห่ง    
4  โรงงานผลิตยาไทยประดิษฐ์โอสถ 1   แห่ง  

 

      กลุ่มอาชีพ 
ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 เศรษฐกิจชุมชน 26 กลุ่ม  
2 ทอผ้าไหม   2  กลุ่ม  

3 เลี้ยงปลา  3  กลุ่ม  
4 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2  กลุ่ม  
5 เลี้ยงโค – กระบือ  1  กลุ่ม  
6 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  39 ราย  
7 อากรฆ่าสัตว์  11  ราย  

 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
   

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

  

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน 

พื้นที่ (ไร่) 
  

(ครัวเรือน)   
ตาเพชร 323 331 172 2,246.00   
ทิพย์มงคล 163 136 56 1,900.00   
นานวน 386 397 162 2,000.00   
หนองคูณ 135 540 120 1,454.00   
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หนองตาด 171 188 50 925   
หนองนา 0 0 67 0   
หนองพยอม 116 121 49 0   
หัวนา 472 511 170 2,123.00   
อ้อมแก้ว 371 349 156 0   
แท่น 0 0 79 0   
โคกกลาง 356 177 73 125   
โนนตาล 62 68 32 30   
โนนแดง 125 108 59 1,522.00   
สรุปรวม 2,680 2,926 1,245 12,325   

 
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ข้อมูลด้านการเกษตรตำบลนานวน 
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ  ตำบลนานวน 
1.  ห้วยกระโดน  ไหลผ่าน  บ้านโนนแดง  บ้านนานวน  บ้านทิพย์มงคล  บ้านตาเพชร  บ้านแท่น  บ้านหนองคูน้อย 
2. ห้วยเม็ค  ไหลผ่าน  บ้านทิพย์มงคล  บ้านหนองคูณ  บ้านหนองตาด  บ้านโนนตาล 
3. ห้วยเชียงโพธิ์  ไหลผ่าน  บ้านอ้อมแก้ว  บ้านหัวนา  บ้านหนองพะยอม  บ้านตาเพชร  บ้านแท่น 
4. หนองแท่น  พ้ืนที่  9  ไร่  บ้านแท่น 
5. หนองฝาย  พื้นที่ 10  ไร่  บ้านแท่น 
6. หนองนา  พ้ืนที่  12 ไร่  บ้านหนองนา  บ้านโนนตาล 
7. หนองคู หมู่ที่ 13 พื้นที่ 12 ไร่ 
8. หนองหลวง (สระหลวง) หมู่ที่ 13 พื้นที่ 8 ไร่ 
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แหล่งน้ำ 
  ตารางแสดงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลนานวน 
 

ชื่อแหลงน้ำ หมู่ที่ 
ที่ตั้งบ้าน 

ขนาด การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

หนองคู 
หนองฝาย 
หนองคูณ 
หนองเม็ก 
หนองนา 
หนองตาเพชร 
หนองตาด 
หนองใหญ่ 
หนองพยอม 
ลำห้วยกระโดน 
ลำห้วยจริง 

1 
5 
10 
10 
5 
8 
9 
7 
11 
1 
2 

นานวน 

แท่น 
หนองคูณ 
หนองคูณ 
แท่น 
ตาเพชร 
หนองตาด 
หัวนา 
หนองพยอม 
นานวน 
โคกกลาง 

40 x 120  ม. 
54 x 190  ม. 
50 x 120  ม. 
90 x 150  ม. 
360 x 400  ม. 
80 x 200  ม. 
280 x 190  ม. 
120 x 200  ม. 

- 
5,000 x 5  x 1  ม. 
5,000 x 5 x 1  ม. 

น้ำใช้, น้ำ เพื่อการเกษตร 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ตลอดปี 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ไม่ตลอดปี 
ตลอดปี 

ไม่ตลอดปี 
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 ตำบลนานวน มีพื้นที่ถือครองท้ังหมด 28,236 ไร่  พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 15,675.02 ไร่ แบ่งเป็น
กิจกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรตำบลนานวน 

ลำดับ 
ภาค/จังหวัด/

อำเภอ 
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร (ไร่) 

รวมทั้งตำบล  1,244 15,675.02 

      1        1 147 1,537.83 

      2        2 95 1,225 

      3        3 68 708.98 

      4        4 159 2,172.31 

      5        5 88 992.72 

      6        6 78 931.73 

      7        7 142 1,827.06 

      8        8 137 1,593.75 

      9        9 92 1,205.42 

      10        10 134 1,689.91 

      11        11 50 483.62 

      12        12 41 459.50 

      13        13 91 847.19 

http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportMoo
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ข้อมูลการทำนาตำบลนานวน (ที่มา : ข้อมูลการข้ึนทะเบียนข้าวนาป ีปี62/63 ) 

รายงานสรุปยอดผู้ปลูก ข้าวเจ้า 

ลำดับ 
ภาค/จังหวัด/

อำเภอ 
ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

 

รวมทั้งตำบล  1,244 14,912.04 14,912.04  

      1        1 147 1,498.83 1,498.83  

      2        2 95 1,202.50 1,202.50  

      3        3 68 700.98 700.98  

      4        4 159 1,948.83 1,948.83  

      5        5 88 928.47 928.47  

      6        6 78 925.73 925.73  

      7        7 142 1,570.06 1,570.06  

      8        8 137 1,576.50 1,576.50  

      9        9 92 1,180.67 1,180.67  

      10        10 134 1,659.91 1,659.91  

      11        11 50 471.12 471.12  

      12        12 41 459.50 459.50  

      13        13 91 788.94 788.94  

http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportMoo
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 ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลนานวน (ที่มา : ข้อมูลการขึ้นทะเบียนยางพารา ) 

รายงานสรุปยอดผู้ปลูก ยางพารา 

ลำดับ 
ภาค/จังหวัด/

อำเภอ 
ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 

รวมทั้งตำบลนานวน 62 422.95 51.75 

หมู่ที่ รวม 62 422.95 51.75 

      1        1 4 38.20 0.00 

      2        2 4 22.50 0.00 

      3        3 1 2.00 0.00 

      4        4 29 174.75 25.75 

      5        5 5 27.00 0.00 

      6        6 1 2.00 0.00 

      7        7 4 22.00 4.00 

      8        8 2 17.25 0.00 

      9        9 2 24.75 0.00 

      10        10 4 30.00 13.00 

      11        12 2 4.50 0.00 

      12        13 6 58.00 9.00 

http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportMoo
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รายงานสรุปยอดผู้ปลูก มันส าปะหลงัโรงงาน 

รายงานสรุปยอดผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี62/63 

ลำดับ 
ภาค/จังหวัด/

อำเภอ 
ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว    

รวมทั้งตำบล  56 340.23 340.23    

ที ่ นานวน หมู่ 56 340.23 340.23    

      1        1 1 1.00 1.00    

      2        3 1 6.00 6.00    

      3        4 11 48.73 48.73    

      4        5 5 37.25 37.25    

      5        6 1 4.00 4.00    

      6        7 34 235.00 235.00    

      7        11 2 8.00 8.00    

      8        13 1 0.25 0.25    

  

 

http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportMoo
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กลุ่มชุดดินที่ 40 

  

 

 ชุดดิน : ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง (Hg) ชุดดิน
ห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl) 

 
  

 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้นกำเนิดเนื้อ
หยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

 
  

 ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดิน
ง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

 
  

 แนวทางการ
จัดการ : 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ำ
และจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 

    
 

ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ทำขั้นบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
วัสดุคลุมดิน ทำแนวรั้วหรือทำฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต 
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบ
การให้น้ำในแปลงปลูก 

 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Cpg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/central/Hg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Ht.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Ht.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Sp.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Yl.htm
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กลุ่มชุดดินที่ 17 

  

 

 ชุดดิน : ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) ชุดดินโคก
เคียน (Ko) และชุดดินหล่มเก่า (Lk) ชุดดินสุไหงปาดี (Pi) ชุดดินปากคม 
(Pkm) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินสงขลา (Sng) และ
ชุดดินวิสัย (Vi) 

 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มาก การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

 ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำนาน และ
น้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 

 แนวทางการ
จัดการ : 

ปลูกข้าว ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 
เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 
3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-45 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือใช้ทำนาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ 
พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 

 
ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 
เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพ่ือ
เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมีการใช้วัสดุปูน 200-300 
กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Bt.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Bu.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Kmr.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Ko.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Ko.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Lk.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Pi.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Pkm.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Pkm.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Re.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Rn.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Sng.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Vi.htm
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กลุ่มชุดดินที่ 22 

  

 

 ชุดดิน : ชุดดินน้ำกระจาย (Ni) ชุดดินสันทราย (Sai) และชุดดินสีทน (St) 
 

  

 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

 
  

 ปัญหา : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำนาน และน้ำ
ท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 

 
  

 แนวทางการ
จัดการ : 

ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 
ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำ
หรือใช้ทำนาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว
ข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 

    
 

ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 
เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืช
ที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำชลประทานและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Ni.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Sai.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/St.htm
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ดิน ดินที่พบในตำบลนานวน  อธิบายตามตารางได้  ดังนี้ 
 

เนื้อดิน 
บริเวณที่พบ 
ปริมาณที่พบ 

ชุดดิน ความเหมาะสม 
การใช้ประโยชน์ 
ในปัจจุบัน 

ดินร่วนปนทราย 
สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน 
สีเหลืองหรือสีแดง 

หมู่ที่  1   =  100% 
หมู่ที่ 11  =  100% 
หมู่ที่  6   =  90% 
หมู่ ท่ี   7  =  100% 
หมู่ที่  8  =   50% 
หมู่ที่  1  =  90% 
หมู่ที่ 10 =  50% 
หมู่ที่  5  =  50% 
หมู่ที่  3  =  50% 
หมู่ที่  9  =  10% 
หมู่ที่  2 =  50% 

ชุมพวง 
(40 – 40) 

สำหรับปลูกพืชไร่ ปลูกข้าว 
พืชไร่ 
ไม้ผล 

ดินบนเป็นพวกดิน
ร่วน 

ปนทราย 
ดินล่างเป็นดินร่วนปน
เหนียว  มีสีน้ำตาลอ่อน 

หมู่ที่  2 =  50% 
หมู่ที่ 10 =  50% 
หมู่ที่  9  =  90% 
หมู่ที่  3  =  50% 
หมู่ที่  5  =  50% 
หมู่ที่  8  =   50% 
หมู่ที่  1   =  10% 
หมู่ที่  6   =  10% 

ร้อยเอ็ด 
(17) สำหรับปลูกข้าว   

พืชผัก 

ปลูกข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

8. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพื้นท่ีตำบลนานวนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  8.2  ประเพณีและงานประจำปี 
   -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
   -งานประจำปี คือ  1. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ผสานใจไหว้ปู่ตา 
       2. งานวันเด็กแห่งชาติ 
       3. งานวันสงกรานต์ผสานวนัผู้สูงอายุ 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   -ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ปั้นเตา 
   -ภาษาถ่ิน มี 2 ภาษา คือ กูย  ลาว   
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   -ผ้าไหมมัดหมี่ 
   -เสื่อกก 
   -ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ในตำบลนานวน  
              ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตำบลนานวนโดยเฉพาะดิน เป็นดินร่วนปนทรายไม่เหมาะกับการ
เพาะปลูก แหล่งน้ำตื้นเขินเก็บกักน้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านบริโภค อุปโภค  และเพ่ือการเกษตรได้ไม่
เต็มที่ทรัพยากรป่าไม้มีน้อย 

    มวลชนจัดตั้ง 
ที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ลูกเสือชาวบ้าน 3   รุ่น 125  คน  
2 ไทยอาสาป้องกันชาติ 3   รุ่น  113  คน  

3 ผรส.    4    คน      
4 อปพร.  3   รุ่น 120  คน  
5 อสป.3/53 130  คน  

     

    กลุ่มประชาชน 
  -กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   26   กลุ่ม 

สรุปได้ว่าความเป็นมาของตำบลนานวนมีมาอย่างยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์  ภาษา  ศาสนาและ
วัฒนาธรรม  นอกจากนี้ตำบลนานวนยังมีแหล่งโบราณวัตถุ  ณ หนองแท่น  ซึ่งเป็นพระพุธรูปและหลักศิลา (หิน) ร่วม
สมัยกับปราสาทศีขรภูมิ   ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตของคนชนบทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง   
มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดื อน
ตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี     
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสำคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม 



20 

 
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกำลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศ
ไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
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น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  2560 – ปี 2579  มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ 
กำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี  
2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553  และล่าสุดในปี 2557 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน  38.6  ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจาก
ร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน  
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ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกำกับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดำเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร  ทั้ งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  และที่สำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการทีดี่ 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ
ดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5  ปีต่อจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการ
ทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
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มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
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อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่ วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 



30 

 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5  ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
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ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อบต.นานวน จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้
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ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ 
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว 
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ำกว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับท่ีจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 
2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย
ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 
ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่า
พอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อน
จากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข

ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 
2540 แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ 
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้
กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปี  พ .ศ . 2557 IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  30 จาก 61 ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558  หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลก
นั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189  ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47  และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับ
โดย IMD ลดลงเมื่อเทยีบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลำดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา 
 (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 
(ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 
ต่อ GDP ในป ี2555 ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน  
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2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ

ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง 
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการ
ทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.63 
คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(1) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2557) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและ
ต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความ
เป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  
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2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 
2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543๓-2556 ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มี
การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.165 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวย
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7  เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 
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(4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ

คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน 
ในปี 2557 ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ใน
ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 
102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
34.8 ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534  
และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554  
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555 ต้องนำเข้า 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 
2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนำเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ำบาดาล  
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มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง 
แหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 
ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และ
การระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่
ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 
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(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่   2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิม
เป็น 265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ   มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น
ธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น 
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็น
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กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่
ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนด
นโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของ
หน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 
กระทรวง และสว่นราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และ 2550
และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  
อปท. ฉบับที่ 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ 2 จำนวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน 79 คน และลูกจ้างประจำ 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การ
บริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลำดับ ส่งผลให้ 
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อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็น
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน  (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
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รายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกำลังแรงงาน
ทำให้ต้องนำเข้าแรงงาน ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
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จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสำคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ



44 

 
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3 ) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 

เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ 
สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมด
ไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

4.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 



47 

 
4.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

4.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน

การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสำหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ 
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน 
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ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ 
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
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ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

5.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
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อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยแล ะ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การ
จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครอง
ที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์  คำนึงถึงความ
จ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำ
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

5.6  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบ รู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่ นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่ างอบ อุ่น   ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
กำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิ ตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
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  (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และเลย) 
เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

3.3 โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)   
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• วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 

         “ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast gateway to Global communities)” 

• เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
                  “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)  

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ 

2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา 
- ผู้รับผิดชอบร่วม    จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย ์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดัชัยภูมิ  
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวดันครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรมัย์ 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดันครราชสีมา 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวดัชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย ์

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดับุรีรัมย์ 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ 

• ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   2.1 เพ่ิมความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 
                2.2 การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก  

     2.3 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 



57 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

 3.1 การตลาดนำการผลิต 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
 3.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3.4 การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
3.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
4.3 การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ 
4.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.5 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

• ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
  1. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ิมข้ึน (คน) 

2. เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่) 
  3. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น (ก.ก./ไร่) 

 4. ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่สูงขึ้น (ตัน/ไร่) 
 5. จำนวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 

6. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ล้านบาท/ปี) 
  7. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมข้ึน (คน) 

 8. จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (คน) 
 9. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพ่ิมขึ้น (บาท) 
 10. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 

• ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด (Blueprint for Change) 
1. ด้านบุคลากร 

1.1 สนับสนุนให้มีที่ปรึกษาในการปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานและระบบการขนส่ง 
เชิงพาณิชย์ (Logistics) 

1.2 ควรให้มีการศึกษาการจัดระบบ Logistics ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งขนส่งทางพาณิชย์ 
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1.3 ปรับทัศนคติแรงงานและผู้ที่จะเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีจิตสำนึกและวินัย 

อุตสาหกรรม 
2. ด้านเทคโนโลยี 

ให้รัฐส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ 
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง Biogas ให้แก่ผู้ประกอบการ 
2.2 R&D ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้หลากหลายและเพ่ิมมูลค่า 
2.3 จัดตั้งระบบศูนย์สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดชัยภูมิ 

3. ด้านการขนส่ง 
3.1 ควรพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Container 

Yards) และควรมีสถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยเฉพาะ 
4. ด้านกระบวนการทำงาน 

4.1 ขยายโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับเทคโนโลยีเครื่องจักร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างปัจจัย
สนับสนุนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.2 รัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

4.3 ปรับเปลี่ยนหลักประกันสำหรับภาษีอากรขาเข้าของวัตถุดิบที่นำเข้าเพ่ือการส่งออกเพ่ือลดภาระของ
ผู้ประกอบการ 

5. ด้านโครงสร้าง 
5.1 เร่งรัดการก่อสร้างถนนสาย 304 (นครราชสีมา – ระยอง) ช่วงปักธงชัย – กบินทร์บุรี เพื่อเป็นการลด

ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ 
5.2 ให้มีการก่อสร้างถนนจากชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ถึง นครวัด นครธม จังหวัด 

เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 178 กิโลเมตร 
5.3 ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว – ชัยภูมิ) ตลอดสายหลักเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
5.4 เร่งรัดระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรม 

หนาแน่น รวมทั้งแก้ปัญหากำลังส่งกระแสไฟฟ้าตก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

5.5 ขยายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้พร้อมรองรับการลงทุนภาค 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๕) 
 

เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๕) 

 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของามูลค่าการค้าชายแดน 
 ๓. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ๔. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
 ๕. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมลดลง 
 ๗. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมขึ้น 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
  ๒. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
  ๓. เพื่อเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 
  ๒. จำนวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ๓. จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์มาดำเนินการ 
  ๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  ๓. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต และเกษตรกร 
  ๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 
  ๕. ส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
“เมืองเกษตรอินทรีย์   ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”   
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  ๖. การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ๗. พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 
  ๒. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. จำนวนผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นต่อปี 
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยปีฐาน 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการและผู้นำเข้า-ส่งออก 
  ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบ
เบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๒. เพื่อเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยว 
 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม่ (New Normal) 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแนววิถีใหม่ (New Normal) 
  ๓. การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๔. การยกระดับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก 
  ๕. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
  ๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การบริหารจัดการน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 



61 

 
  ๒. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย 
  ๓. จำนวนชุมชน/หนว่ยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
  ๔. ปริมาณเก็บกักน้ำเพ่ิมข้ึน 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
  ๒. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
  ๓. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
  ๔. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑)  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง 
  ๒. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น 
  ๓. จำนวนตำบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
  ๔. จำนวนคนทุกช่วงวัยและได้รับการพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน 
  ๕. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การส่งเสริมสุขภาพ 
  ๒. การป้องกันและควบคุมโรค 
  ๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 
  ๔. การส่งเสริมอาชีพ 
  ๕. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
  ๖. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
  ๗. จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย และยกระดับพ้ืนที่ต้นแบบทางสังคม 
  ๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด 
  ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ๑. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
๓. ร้อยละคดีอาชญาธรรมลดลง 

  ๔. จำนวนหมู่บ้านชายแดนที่มีความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้านตามแนวชายแดนเพ่ือความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย และห่างไกลยาเสพติด 
  ๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

วิสัยทัศน ์

“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ 
 ๔. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 ๖. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีคนสุรินทร์ 
เป้าประสงค์ 
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
  -เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
  -เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -เพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้านการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  -เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  -เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
  ๑.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
  ๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด 
  ๑.๓ สร้างความเข้มเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร โดยการพัฒนาและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถนำมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและสามารถนำมาใช้ เพ่ือ
การเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
  ๒.๑ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
  ๒.๒ เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  2.3 พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การบริการ และการทองเที่ยว  

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิม มูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
เป็นการสรา้งรายไดให้กับประชาชน  

2.5 ก่อสร้าง ซอมแซม ปรับปรุง บูรณะและบำรุงรักษาทาง สะพาน แหล่งน้ำและโครงการที่เปน็โครง 
สร้างพ้ืนฐานที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่
เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น
ในจังหวัด และตามท่ีไดมีการดำเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
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2.6 ส่งเสริมและการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และการใช้ประโยชนในที่ดินเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
2.7 ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์  ตลอดจนการทองเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณชายแดน และบริเวณ

ตลาดชายแดนช่องจอม เพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน  
2.8 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม บริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันแกไขปัญหา 

ยาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.1 ส่งเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยนำช้างที่เป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการทองเที่ยว ร่วมกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และสนับสนุน
กิจกรรมให้มีการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษาในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไปอยา่งยั่งยืน  

3.2 จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการดำเนินงานและ
มาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเพ่ิมโอกาสช่องทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา  

3.3 สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์สูความเป็นเลิศเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแหล่ง
นันทนาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  
4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1 เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  
5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง  
5.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแกประชาชน  
5.4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.5 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ ผู้มีรายไดน้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และให้ไดรับโอกาสทางสังคมอย่างเทา่เทียม  
5.6 ส่งเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  วัสดุการป้องกัน โรคเพ่ือการ

เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนไดรับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
6.2 การพัฒนารายได  
6.3 การเพ่ิมศักยภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ทองเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  
 1. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
 4. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไมจังหวัด  
 5. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย  
 6. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
 7. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมลดลง  
 8. ครัวเรือนยากไรเป้าหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  
 9. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
  2. เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรีย์ให้ไดมาตรฐาน  
  3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินคาเกษตรอินทรีย์ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึน  
   2. จำนวนสินคาเกษตรอินทรีย์ที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
  3. จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินคาเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา  
  1. การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
  2. การยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใ์ห้ไดมาตรฐาน  
  3. การเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินคาเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าในจังหวัด  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมข้ึนต่อป ี
  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน  
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  แนวทางการพัฒนา  
  1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้นำเขา - สงออก  
  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และการบริการ 
 ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
  2. เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยว  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
  2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและการบริการ  
  2. การพัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว  
  3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ไดมาตรฐาน  
  4. การพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
  5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการทองเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม การบริหารจัดการน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อมใหส้มดุล  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. จำนวนพื้นที่ป่าไมเพ่ิมข้ึน  
  2. รอ้ยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  
  3. จำนวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
  4. ปริมาณเก็บกักน้ำเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  
  2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
  3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
  4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น  
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  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. สัดส่วนของคนอายุตั้งแต่ 80 ปขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
  2. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
  3. รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
  4. จำนวนตำบลแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
  5. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไมมีงานทำไดรับการฝึกอบรมอาชีพ  
  6. สดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง  
  7. ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
  2. การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา  
  3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  
  4. การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
  5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
  6. การส่งเสริมอาชีพ  
  7. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
  8. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
  9. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2. เพ่ือให้มีหมบู้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติ (หมูบ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
  3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2. จำนวนหมูบ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
  3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง  
  4. จำนวนหมูบ้านชายแดนที่มีความพรอมในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม  
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมูบ้าน/ชุมชน เพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และห่างไกลยา
เสพติด  
  3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “วิถีเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง” 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
 
 

 

 
 
 
   
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง     
  2. สนับสนุนด้านการค้า การท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม            
  3. บริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5. ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
2. การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม       
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6. การพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  =    ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรการเกษตร 
กลยุทธ์     1.1  การเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
               1.2  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
               1.3  การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ 
               1.4  ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี  
  1.5  ส่งเสริมประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  =    ส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม 
            2.2  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว และประเพณีท้องถิ่น 
            2.3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล      

2.4  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ   
      และมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
เป้าประสงค์  = บริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ :  1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน

ร่วม    
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม                
4. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน            

เป้าประสงค์      =  เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
กลยุทธ์ :  1. ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
  3. พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข  

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
7. ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
8.พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
9.ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
10.ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ สร้างกีฬาพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์     =   เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
กลยุทธ์ :  1. ก่อสร้างถนนและบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย  
 2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนที่อยู่ในเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบ สภาพ 

ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. ส่งเสริมการก่อสร้างระบบประปา และการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบประปา 
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 4. ก่อสร้างระบบทางระบายน้ำและบำรุงรักษาให้มีมาตรฐานและปลอดภัย  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์    =  เพ่ือให้การบริหารงานในองค์กรมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการป้องกันการทุจริต 
2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ สมรรถภาพและพัฒนาจิตใจบุคลากรขององค์กร 
3. การเพ่ิมศักยภาพของเครื่องมือ เครื่องใช้ จัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ขององค์กร 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจและระบบ

การให้บริการขององค์กร 
5. การเพ่ิมรายได้  สร้างแรงจูงใจ และพัฒนารายได้แก่องค์กร 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.  

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  2556 วันที่  29  
พฤศจิกายน  2556  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้ 
1. นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

ฝ่ายบริหารจะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตเพ่ือการบริโภค  นำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
การรวมตัว เพ่ือดำเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน  ส่งเสริมเกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการวาง
แผนการใช้ที่ดิน  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปลูกพืชอ่ืนหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลผลิต  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพ
สาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
2.  นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนเข้มแข็ง 

ฝ่ายบริหารจะพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนปลอดฝุ่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน อำนวย
ความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงเส้นคมนาคมระหว่างตำบลต่อตำบล ตำบลกับอำเภอโดยให้มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า การผลิตทางการเกษตรและการขนส่ง การ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 

 - มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปา
เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสม   และสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของประชาชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ  และ
ชลประทานระบบท่อ รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ 

 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงานทดแทน 

-การบริหารงานเที่ยงธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคี  
3.  นโยบายอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ของประชาชน 
และเร่งพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เยาวชนให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดทำห้องสมุดสำหรับประชาชนใน
ตำบล ส่งเสริมสภาเยาวชน  

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
 



72 

 
-ด้านการกีฬาส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬา
ไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในตำบลและระหว่างหน่วยงานในอำเภอและ
เครือข่ายในจังหวัด 
4.  นโยบายควบคุมป้องกันโรค และ ส่งเสริมสุขภาพ 

  -ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งปราศจากการ 
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี หญิงมีครรภ์ เด็กแรกเกิด โดย กิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันการเสพยาเสพ
ติดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่การมอบเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
5. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการบำรุงรักษาทรัพยากรและธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุกชุมชน
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนส่งเสริมการริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมูลภาวะที่มีผล
ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแกนนำในการจัดระบบกำจัดขยะ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญ  
และจำเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง 
เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กำลังประสบปัญหามาก 
เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ต้องให้ความสำคัญกับ
ปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
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ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทำให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา 
ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไป-มามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำคลองส่งน้ำมีวัชพืชปกคลุม ท่อ
ระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำ
หลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน หลายหมู่บ้านประชาชนบาง
หลังคาเรือนยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการ
อยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปายังไม่ครบทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านได้ขยายเขตประปาไปแล้วแต่น้ำไม่พอจ่ายทำให้
ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำประปา บางหมู่บ้านงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และน้ำประปายังมีหินปูนผสม
เป็นจำนวนมาก 

5. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา และไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลำคลองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณลำคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต หมู่ที่ 4 บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวน 
ทั้ง 2 แห่ง สายตรวจตำรวจตำบลนานวน แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่กำลังเรียนหนังสือได้
ใช้เฉพาะครัวเรือนกับการบริการของ TOT เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดำเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำ 
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
6. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
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7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
8. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
10. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
11. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
13. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อ
เทียบการทำนา ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน   ยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจ  ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า 
ทำอย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน
อ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน    การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เรื่องน้ำ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มี
อาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจำกัด เพ่ือบริการจัดการปัญหา
ให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน 
 เศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ให้
ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
จะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคต
อย่างแน่นอน 
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 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
พรมเช็ดเท้า กี่ทอเสื่อ เครื่องการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กและต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
สถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจำหน่าย เพ่ิมมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น 
และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป 

  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยัง
ไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ  และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
8. ปัญหาด้านโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่
การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือ
ไปทำงานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ทำการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  
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4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลด

น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่น
กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพ้ืนที่
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพ
ติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส ำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพ
ติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณ
อุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดย
จัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับ
หมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาน
วน จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะ
โลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีความเชื่องช้า 
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3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร

อย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

นานวนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

   จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถิ่นเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วม
กิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้า 
 ร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทำนา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่  
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน บางส่วน
ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการทำงาน  ด้าน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวนส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาน
วน จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจั ดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน   สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ 
และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ   
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 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม 
เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน  
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือว่าไม่แตกต่างจาก
สภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือเป็นปัญหาสำคัญ  เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มาก
นัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวนสุขภาพ เท่าที่มีอยู่ให้เป็น
สถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่างแท้จริง  ภายในชุมชนสำคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่
ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดหาพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และ
การปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ประชาชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสำนึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนานวนชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่
ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนอง
ได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำ
แผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันในอัตรา
สูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย W4 พ้ืนที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านทำ
ให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้
รถส่วนตัว 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตำบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้ทำให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออก

ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลาย
อย่าง เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง และ
ประสบการณ์ในการทำงานน้อย 
 

S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ
และกำลังงบประมาณ 

  

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำ
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทัว่ถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทำงานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติซึ่ง
บางครั้งไม่เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T1 อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมากขึ้ น 

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 

T2 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคา
ตกต่ำ 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากข้ึน T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก

แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 
O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้

เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลมีลักษณะ
แหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

T1
0 

ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T1
1 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O11 นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T1
2 

ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T1
3 

ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำ
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
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แผนผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตรช์าติ ท่ี 4 
การสรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐการ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิจัยและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
แก้ปัญหาความยากจน และ

พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพ่ือลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงบูรณาการ 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 

ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหม่ๆ ของภาค 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 

พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสส
ร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 
นานวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ ใช้วิถีชวีิต
ตามหลักปรัชญา
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมด้าน

การค้า การ
ท่องเที่ยว และ

อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การส่งเสริมการ
บริหารจัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเพ่ิมศักยภาพด้าน
การเกษตรอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2 
การยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  
การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี   4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี   5  
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน 
การบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถชีุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การยกระดบั
คุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

1.ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และองค์กรการเกษตร 

 
 

2.ส่งเสริมศักยภาพ
หมู่บ้าน ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง และมีชีวิตท่ีดี 
 
 
 

3.บริหารจัดการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 
 

4.เพ่ือพัฒนาคน และ
สังคม สู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาองค์กร 

 

5.เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การเสริมสรา้ง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 

6.เพื่อให้การ
บริหารงานในองค์กร
มีความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
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1.โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง และบำรุง
ถนน  และสะพาน 
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟ
ส่องทางสาธารณะ 
3.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประปา 
4.โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
5.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

    
 
 
 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การ 
ศึกษา 

 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

รักษาความ
สงบภายใน 

สังคม
สงเคราะห ์

การ
สาธารณสุข 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

งบกลาง 
 

กลยุทธ์ 

1.1  การเพิ่มพื้นท่ีการผลิต
เกษตรอินทรีย์ 
1.2  พัฒนาระบบการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่  
1.3  การพัฒนาแหล่งน้ำและ
บริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ 
 1.4  ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอดสารเคมี 
1.5  ส่งเสริมประชาชนใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีดี
งาม 
2.2  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว และประเพณีท้องถ่ิน 
2.3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล    
2.4  การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ป้องกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม                
4. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
บริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บา้นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง 
เสริมสรา้งสุขภาพแบบองค์รวม 
3. พัฒนาคณุภาพบริการสาธารณสุขขัน้
พ้ืนฐาน พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการดา้น
สาธารณสุข  
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมการเรียนรูข้องชุมชน 
6. ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
7. ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยา
เสพติด 
8.พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 
9.ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
10.ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  การออกกำลัง
กาย กีฬา และนันทนาการ สรา้งกีฬาพ้ืนฐาน 
 

1. ก่อสร้างถนนและบำรุงรักษา
ถนนในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและความปลอดภัย  
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
ชุมชนท่ีอยู่ในเส้นทางคมนาคม 
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและ
ตรวจสอบ สภาพ ซ่อม
บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ส่งเสริมการก่อสร้างระบบ
ประปา และการตรวจสอบซ่อม
บำรุงระบบประปา 
4. ก่อสร้างระบบทางระบายน้ำ
และบำรุงรักษาให้มีมาตรฐาน
และปลอดภัย  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
แหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ  
 

1.การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดระบบการป้องกันการทุจริต 
2.การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
เสริมสร้างความรู้ สมรรถภาพและ
พัฒนาจิตใจบุคลากรขององค์กร 
3.การเพิ่มศักยภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ จัดหาและซ่อมบำรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในองค์กร ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจและ
ระบบการให้บริการขององค์กร 
5.การเพิ่มรายได้  สร้างแรงจูงใจ 
และพัฒนารายได้แก่องค์กร 
 

บริหาร 
ทั่วไป 

 

เคหะ 
และ

ชุมชน 

1.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 
3.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
4.โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ศพด. 
5.โครงการส่งเสริมด้านการศาสนา 
6.โครงการสืบสานประเพณทีอ้งถิ่น 
7.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน    

ฯลฯ 

1.โครงการอบรมการป้องกนั
และระงับสาธารณภัย 
2.โครงการส่งเสริมสขุภาพ
ประชาชน 
3.โครงการส่งเสริม/อบรมให้
ความรูก้ารเกษตรอนิทรีย์ 
4.โครงการส่งเสริม/อบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพ 
5.โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ฯลฯ 

1.โครงการพัฒนาองคก์รและ
ศักยภาพบุคลกรสว่นท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
3.โครงการส่งเสริม/ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่นในองคก์ร 
4.การประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ 

ฯลฯ 

1.โครงการพัฒนาและสร้าง
จิตสำนกึในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2.โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
3.โครงการอนุรกัษ์พันธุ์สัตวน์้ำ 
 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน ์
 “วิถีเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

รักษาสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง” 

 
 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย ์

 

2. สนับสนุนด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

3. บริหารจัดการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

5. ส่งเสริมยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

6. ส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา 

 1. ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และองค์กรการเกษตร 

2. ส่งเสริมศักยภาพหมูบ่้าน ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีชีวิตที่ด ี
 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  

 
 

4. เพื่อพัฒนาคน และสังคม 
สู่การยกระดบัคุณภาพชวีิต
บนพื้นฐานความเสมอภาค 

 

5. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

6. เพื่อให้การบริหารงานใน
องค์กรมีความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาองค์กร 

3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
 1.การเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย ์  2.พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกบัพื้นที่ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมี

ระบบ 
4.  ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิดา้นการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่ดีงาม 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว และ
ประเพณีท้องถิ่น 

3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

4. การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม 
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริมการ
พัฒนาหมู่บ้านตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

2. ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้
แข็งแรง เสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์
รวม 

3. พัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

5. ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน 

6. ส่งเสริมการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

7. ป้องกัน 
ปราบปราม 
อาชญากรรม
และยาเสพติด 

8. พัฒนาระบบ
สวัสดิการ และ
ความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

9. ส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน 

10. ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬา การ
ออกกำลังกาย 
กีฬา และ
นันทนาการ 
สร้างกีฬาพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้างถนนและบำรุงรักษา

ถนนในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและความปลอดภยั 

2. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนที่อยู่ในเส้นทาง
คมนาคม ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบสภาพ 
ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

3. ส่งเสริมการก่อสร้างระบบประปา 
และการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบ
ประปา 

4. ก่อสร้างระบบทางระบายนำ้
และบำรุงรักษาให้มีมาตรฐาน
และปลอดภยั 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอก
แหล่งน้ำ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 

 1.  การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดระบบการปอ้งกันการทุจริต 

2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ 
สมรรถภาพและพัฒนาจิตใจบุคลากรขององค์กร 

3. การเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือ 
เครื่องใช้ จัดหาและซ่อมบำรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในองค์กร ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจและ
ระบบการให้บรกิารขององค์กร 

5. การเพิ่มรายได้ สร้าง
แรงจูงใจ และพัฒนารายได้
แก่องค์กร 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นานวน เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วดัระดบั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

เพิ่มศักยภาพ
ภาคการเกษตร
อย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
และส่งเสรมิ
เกษตรอินทรีย์
อยา่งครบ
วงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสรมิ
เกษตรอินทรีย์ 
ใช้วิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญา
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส่งเสริมและ
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและ
องค์กร
การเกษตร 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ชองผลผลิตทาง
การเกษตร 

10 20 30 40 50 ปีละ 10 
โครงการ 

การเพิ่มพ้ืนท่ี
การผลิต
เกษตรอินทรีย ์
 

-โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได ้
-โครงการไถกลบ
ตอซัง 
-โครงการปลูกถัว่
พร้าและพื้นตระกูล
ถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-โครงการสนับสนุน
ปลูกไม้ผลกินได้ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด สนง.เกษตร
อำเภอสนม 

3.4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นานวน เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วดัระดบั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับ
ความสามารถใน
การแช่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจ
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การ
ลงทุน การ
บริการ
วัตถุประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก 

จำนวนเส้นทาง
คมนาคมและ
แหล่งน้ำ
เพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 10 จำนวนเส้นทาง
คมนาคมและ
แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้าง
บำรุงรักษาถนน
ให้มีมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย 
ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะใน
เส้นทาง
คมนาคม 
ส่งเสริมให้ทุก
หมู่บ้านมี
น้ำประปาใช ้
ก่อสร้างราง
ระบายนำ้เพื่อ
บำรุงรักษาถนน 
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
-ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
-เสริมสร้างถนนลง
หินคลุก 
-ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ 
-ก่อสร้างระบบ
ประปา 
-ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
-ซ่อมแซม
บำรุงรักษา
สิ่งก่อสร้างให้ใช้
งานได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง -ทางหลวง
ชนบท 

-อบจ.สร. 
-กรมส่งเสริมฯ 

-การไฟฟา้ 
-กรม

ทรัพยากรนำ้ 
-สนง.
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นานวน เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วดัระดบั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การท่องเท่ียว กีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถี
ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมด้าน
การค้า การ
ท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
  

ส่งเสริม
ศักยภาพ
หมู่บ้าน 
ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
และมีชีวิตที่ด ี

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมี
ชีวิตทีดีขึ้น 

10 20 30 40 50 ปีละ 5 โครงการ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงาม 

-โครงการถือ
ตะกร้า หิว้ปิ่นโต
เข้าวัดในช่วง
เข้าพรรษา 
-โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และกิจกรรมทาง
ศาสนา 
-อุดหนุนอำเภอ
สนมโครงการจัด
งานประจำป ี
เทศกาลสนมเมือง
ดอกจาน ประสาน
ใจไหว้ปู่ตา 
-โครงการจัด
กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 
-โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อน 
-โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม ปฏิบัติ
ธรรม กัมมัฏฐาน 

กองการศึกษาฯ อำเภอสนม 
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ส่วนที่ 3 

 
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธะกิจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อย่างเป็น 
รูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
นานวน สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การเกษตร 

การเกษตร สำนักปลดั เกษตรอำเภอสนม 

2 การส่งเสริมด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สำนักปลดั 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร ์

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

-สังคมสงเคราะห ์

-สาธารณสุข 

-เคหะและชุมชน 

-สำนักปลัด 

-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

สภ.สนม 

ปกครองอำเภอ
สนม 

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-การดำเนินงานอ่ืน 

-เคหะและชุมชน 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-การพาณิชย ์

-งบกลาง 

สำนักปลดั 

กองช่าง 

ทางหลวงชนบท 

อบจ.สุรินทร์ 

6 การพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั ทุกกอง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 10 แผนงาน 4 กอง - 

 

  
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรส์่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร 
1.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
6 

 
 

400,000 

 
 
6 

 
 

400,000 

 
 
6 

 
 

400,000 

 
 
6 

 
 

400,000 

 
 
6 

 
 

400,000 

 
 

30 

 
 

2,000,000 

รวม 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 30 2,000,000 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
ด้านการค้า การท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1,210,000 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1,210,000 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1,210,000 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1,210,000 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 

1,210,000 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

6,050,000 

รวม 8 1,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 40 6,050,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

755,000 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

755,000 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

755,000 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

755,000 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

755,000 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

3,775,000 

รวม 5 755,000 5 755,000 5 755,000 5 755,000 5 755,000 25 3,775,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 
4.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
6 
 
8 
4 
 
6 

 

 
 

400,000 
 

635,000 
240,000 

 
210,000 

 
 
6 
 
8 
4 
 
6 

 

 
 

400,000 
 

635,000 
240,000 

 
210,000 

 
 
6 
 
8 
4 
 
6 

 

 
 

400,000 
 

635,000 
240,000 

 
210,000 

 
 
6 
 
8 
4 
 
6 

 

 
 

400,000 
 

635,000 
240,000 

 
210,000 

 
 
6 
 
8 
4 
 
6 

 

 
 

400,000 
 

635,000 
240,000 

 
210,000 

 
 

30 
 

40 
20 
 

30 

 
 

2,000,000 
 

3,175,000 
1,200,000 

 
1,050,000 

แบบ ผ.01 
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           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.6 แผนงานการศึกษา 5 2,800,000 5 2,800,000 5 2,800,000 5 2,800,000 5 2,800,000 25 14,000,000 
รวม 29 4,285,000 29 4,285,000 29 4,285,000 29 4,285,000 29 4,285,000 145 21,425,000 

5) การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

20 
 

 
 

36,840,000 
 

 
 

17 

 
 

37,276,000 

 
 

18 

 
 

35,720,000 

 
 

17 

 
 

36,475,000 

 
 

17 

 
 

35,640,000 

 
 

89 

 
 

181,951,000 

รวม 20 36,840,000 17 37,276,000 18 35,720,000 17 36,475,000 17 35,640,000 89 181,951,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
9 

 
 

1,020,000 

 
 
9 

 
 

1,020,000 

 
 
9 

 
 

1,020,000 

 
 
9 

 
 

1,020,000 

 
 
9 

 
 

1,020,000 

 
 

45 

 
 

5,100,000 

รวม 9 1,020,000 9 1,020,000 9 1,020,000 9 1,020,000 9 1,020,000 45 5,100,000 
รวมท้ังสิ้น -77 44,510,000 74 44,946,000 75 43,390,000 74 44,145,000 74 43,310,000 374 220,301,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
 

โครงการพัฒนาที่นำมา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

240,760,000 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 

240,760,000 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 

240,760,000 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 

240,760,000 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 

240,760,000 

 
 
 
 
 

455 

 
 
 
 
 

1,203,800,000 

รวมท้ังสิ้น 91 240,760,000 91 240,760,000 91 240,760,000 91 240,760,000 91 240,760,000 455 1,203,800,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์

-เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรีย์และคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรใน
ตำบล 

การอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป จำนวนไม่น้อยกวา่ 50 
คน/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 

การใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายใน
ภาคการเกษตร
ลดลง 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ  
ไถกลบตอซัง 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
ไถกลบตอซัง 

เกษตรกรในตำบล จำนวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการการ
ส่งเสริมการไถ
กลบตอซัง 

ประชาชนลดการ
เผาตอซัง 
ลดปัญหาหมอก
ควัน 

สำนักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการปลูกพืช 
ตระกูลถั่ว หลังฤดู 
เก็บเกี่ยว 

-เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกพืชตระกูลถัว่ 

เกษตรในตำบล จำนวนไม่
น้อยกว่า 50 คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเกษตรกร
ที่ปลูกพืชตระกูล
ถั่ว 

เสริมธาตุอาหาร 
ให้ดินอุดม 
สมบูรณ์ 

สำนักปลดั 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการส่งเสริม และ
สนับสนุน การปลูกไม้
ผลกินได้ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนปลูก ไม้ผล
ไว้บริโภคเองใน
ครัวเรือน 

ส่งเสริมพันธุ์ไม้ผลให้ทุก
ครัวเรือนที่ปลูกไม้ผลกินได้  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ปลูกไม้ผล 

ลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้ 
ให้กับครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

5 โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการปลูก 
พืชผักสวนครัวรั้วกิน 
ได้ 

-เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนปลูกพืช 
ผักสวนครัว ลด 
รายจ่าย เพิ่มราย 

ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ผักสวน
ครัว เช่น ผักกาด ผักคะนา้ 
ผักกวางตุ้ง เป็นต้น ให้ทุก
ครัวเรือนได้ปลูก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ปลูกผักสวน
ครัว 

ลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้ 
ให้กับครัวเรือน 

สำนักปลัด 

6 โครงการขุดเจาะ 
บาดาลเพื่อ
การเกษตร ในเขต
ตำบลนานวน 

-เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีน้ำทำ
การเกษตร 

ขุดเจาะบาดาลให้กับ
เกษตรกรในเขตตำบล 
นานวน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์
จากการเจาะ
บาดาล 

เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรตลอด
ทั่งปี 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

7 โครงการปลูกป่า
รักษาธรรมชาต ิ

-เพื่ออนุรักษพ์ันธุ์ปา่
ไม้และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

ปลูกป่าในเขตพื้นที่
สาธารณะของตำบลนานวน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนพื้นทีป่่า
เพิ่มขึ้น 

ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์พื้นที่ป่า
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

8 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

-เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

-จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช เพาะพันธุ์พืช ปลูก
ต้นไม้ ปีละ 2 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนพื้นทีป่่า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การอนุรักษพ์ันธุ์
กรรมพืช 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

9 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและอนุรักษ ์
พันธุ์สัตว์น้ำ 

-เพื่ออนุรักษพ์ันธุ์สัตว์
น้ำ เช่น ปลา  

ปล่อยพันธุ์ปลาลงสระน้ำ
สาธารณะในเขตตำบล 
นานวน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนพันธุ์สัตว์
น้ำในหนองน้ำ
เพิ่มขึ้นปีละ 
50,000 ตัว 

จำนวนสัตว์นำ้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
 

10 โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะ 
ในเขตตำบลนานวน 

เพื่อปรับปรุงสวน 
สาธารณะให้เป็นที่ 
พักผ่อนและออก 
กำลังกายและเป็น 
แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ ใน
เขตตำบลนานวน ปีละ 1 
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สวนสาธารณะ
เพิ่มขึ้นปีละ 1 
แห่ง 

ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีที่ออก
กำลังกายเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
 

11 โครงการจัดการขยะ 
ต้นทาง 

เพื่อรักษาความ 
สะอาดและสิ่ง 
แวดล้อมที่ด ี

1.ส่งเสริมและสนับสนนุ ให้
ประชาชนในเขต ตำบล 
นานวนคัดแยก ขยะที่ต้นทาง  
2.ประกวดหมู่บ้าน สะอาด 
ชุมชนน่าอยู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนปลอดขยะ 
ร้อยละ 80 

บ้านเมืองน่าอยู ่
ชุมชนสะอาด 
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการฝึกอบรม
จัดตั้ง/ฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพบิัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
นานวน 

เพื่อจัดตั้งและ
ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจำ อบต. 

จัดตั้งศูนย์และฝึกอบรม
ให้กับชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจำอบต. จำนวน 
ไม่น้อยกวา่ 20 คนขึ้นไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จิตอาสาภัยพบิัติ
เพิ่มขึ้นปีละ 5 
คน 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัติ
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการหมู่บ้าน
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสรมิองค์ความรู้
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  

-อบรมให้ความรู้แก่หมู่บา้น
เป้าหมาย ปีละ 1 หมู่บา้น 

50,000 
 
 
 
  

50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านผ่านการ
อบรมเสริมองค์
ความรู้ด้านการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

หมู่บ้านพลเมือง
ดีวิถี
ประชาธิปไตย
เพิ่มปีละ 1 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

3 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยความ
เสมอภาคและสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 

เพื่อส่งเสริมความรูเ้รือ่ง
ประชาธิปไตยความ
เสมอภาคและสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขให้กับ
ประชาชนในเขตตำบล
นานวน 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน
หมู่บ้านละ 5 คน 
จำนวน 13 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
การอบรม ปีละ 
65 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรือ่ง
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการช่วย 
เหลือประชาชนตาม 
อำนาจหน้าที่ของ 
อบต.นานวน 
เกี่ยวกบั  
สาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนในเขต 
ตำบลนานวนกรณี 
เกิดภัยพิบัตฉิุกเฉิน 

ช่วยเหลือประชาชน ในเขต
ตำบลนานวน ที่ประสบภัย 

150,000 
 
  

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน 
ตำบลนานวน 
ได้รับการช่วย 
เหลือด้าน    สา
ธารณภัย 

บรรเทาความ
เดือด ร้อนให้กับ 
ประชาชน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนหลักสูตรการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเมือง 

เพื่อพัฒนางาน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(อปพร.) 

จัดฝึกอบรมประชาชนทัว่ไป
หรืออาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จำนวนไม่น้อยกวา่ปีละ 10 
คน 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อป
พร.ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สำนักปลัด 

6 จัดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการ เพื่อลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

เพื่อลดอุบัติเหตุ จาก
การจราจร 

ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ 
ในช่วงเทศกาล วันสำคัญ 
หรือตามนโยบายของทาง
ราชการ 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุจาก 
การจราจร 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการขับเคลื่อน
สภาเด็กและเยาวชน
ท้องถิ่น 

เพื่อขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชน
ท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง 

ส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลนานวน 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 20 คน/
ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 20 คน สภาเด็กและ
เยาวชน
ขับเคลื่อนไป
ในทางที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดฝึกอบรม 
ทอผ้าไหม มัดหมี ่

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ทอผ้าไหม มัดหมี ่

กลุ่มประชาชนที่สนใจ 
จำนวนไม่น้อยกวา่50 คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 50 คน ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆให้กับประชาชน
ในเขตตำบลนานวน 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ให้แก่ผู้สูงอาย ุผู้พิการหรือ
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่
น้อยกว่า 50 คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 

ประชาชนมี
ความรู้สามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน อาชีพแก่
กลุ่มสตรี 

เพื่อให้กลุ่มสตรีมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้

ส่งเสริมอาชีพ แก่กลุ่มสตรี 
ในเขตตำบลนานวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรีได้รับ
การอบรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

กลุ่มสตรีมีอาชีพ
เสริม รายได้เพิ่ม 

สำนักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
ชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
ประจำป ี

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่้านให้
สวยงามบ้านเมืองน่า
อยู่  

กิจกรรมพัฒนาหมูบ่้าน 
จำนวน 13 หมู่บ้าน 

-30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมสร้าง
พลังชุมชนป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัยของยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 40 คน/
ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ
ประชาชนที่ติด
ยาเสพติดลดลง 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการบ้านมั่นคง  เพื่อสร้าง หรือ 
ซ่อมแซมบ้านพัก 
อาศัยให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาส ผูย้ากไร้ 

บ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
จำนวน 1 หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ยากไร้ ได้รับ
การช่วย เหลือ
ด้านที่อยู่ อาศัย 
ปีละ 1 หลัง 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านที่
อยู่อาศัย 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุในวัน
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60  

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ด ี

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบล 
นานวน 

เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครวัตำบล 
นานวน 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบั การ
พัฒนาครอบครัว อยู่ดีมีสุข 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนสมาชกิ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวร้อยละ 
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครอบครัวอบอุ่น 
ลดความรุนแรง
ในครอบครัว 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ในการให้
การสงเคราะห์ แก่
ราษฎรที่ประสบ 
ความทุกขย์าก
เดือดร้อน และด้อย
โอกาส ตลอดทั้ง 
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยั 
 

เพื่ออุดหนุนกาชาด
จังหวัดสุรินทร์ตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ในการให้
การสงเคราะห์ แก่
ราษฎรที่ประสบ 
ความทุกขย์าก
เดือดร้อน และด้อย
โอกาส ตลอดทั้ง 
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยั 
 

อุดหนุนกาชาดจังหวัด
สุรินทร์ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนตำบล
นานวนได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์ ปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชนที่
ประสบความ
ยากลำบากได้รับ
การช่วยเหลือ
จากเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร ์

สำนักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการสัตว์ปลอด 
โรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตรต
ราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจ้านางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยะราช
นารี 

เพื่อป้องกันและ 
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัข ในเขต
ตำบลนานวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
สุนัขในเขต 
ตำบลนานวน 
ได้รับการฉีดวัค 
ซีน 

สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

2 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-
19)  

เพื่อป้องกันและ 
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
ป้องกันและระงับโรคโควิด-
19 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ด้านการระงับ
โรคติดเชื้อโควิด-
19 ร้อยละ 80 

จำนวน
ประชาชนที่ติด
เช้ือโควิด-19 
ลดลง 

สำนักปลัด 

3 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

รณรงค์ พ่นหมอกควันเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการแพร่
เช้ือของยุงลาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกหมู่บ้านได้รับ
การฉีดพ่นหมอก
ควันกรณีเกิดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

จำนวน
ประชาชนที่เป็น
ไข้เลือดออก
ลดลง 

สำนักปลัด 

4 โครงการสำรวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสำรวจจำนวน
สุนัขและแมว 

สำรวจสุนัขและแมว ตัวละ 
3 บาท ปีละ 2 ครั้ง (6 บาท/
ปี) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนสัตว์เลีย้ง
ในเขตตำบล 
นานวน 

ทำให้ทราบวา่ใน
เขตตำบลนานวน
มีจำนวนสัตว์
เล้ียงกี่ตัว 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

5 โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับ
หมู่บ้าน  
จำนวน 13 หมู่บ้าน  

อุดหนุนหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมูบ่้านละ 
20,000 บาท 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินงาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอันควร 

เพื่อให้ความรู้กับ 
ครอบครัวที่มีเด็ก 
วัยรุ่น วัยเรียน, ผู้นำ
ชุมชนและ แกนนำ
สุขภาพ 

จัดอบรมความรู้แก่ 
ผู้ปกครอง วัยรุ่น ,วัยเรียน , 
ผู้นำชุมชนและ แกนนำ 
สุขภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการตั้ง 
ครรภ์ก่อนวัย  
อันควรลดลง 

ลดปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียนวัยรุ่น 

สำนักปลัด 

7 โครงการเลิกเหล้า 
ด้วยสติบำบัด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนลด ละ 
เลิกสุราและของมึน
เมา 

จัดกิจกรรมลดละเลิกดื่มสุรา
และของมึนเมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ดื่มสุรา
และของมึนเมา
ลดลงร้อยละ 10 

จำนวนผู้ดื่มสุรา
และของมึนเมา
ลดลง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

8 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด
ต่างๆในเขตตำบล
นานวน 

เพื่อป้องกันโรค
ระบาด  

จำนวน 13 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.5 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

 เพื่อจัดกจิกรรม
ให้กับเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับเด็กในเขตตำบล 
นานวน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
จำนวนร้อยละ 
80 

เด็กมีความสุข 
และมีพัฒนาการ
ที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเบิกหักผลักส่ง
จ่ายเป็นค่าสนับสนุน
ศพด. จำนวน 2 แห่ง 

ค่าสนับสนุนในการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. จำนวน 2 
แห่ง คือ ศพด.ทิพย์มงคล
และศพด.บ้านหวันา 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กได้รับ
การศึกษาตาม
สิทธิ์ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันตามหลกั
โภชนาการให้กับเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตตำบลนานวน 
จำนวน 3 แห่ง  
-ปี 2566-2570 ประมาณ
การไว้ ปีละ 350 คน 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.5 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับ
เด็กก่อนปฐมวัย 
(ศพด.) 

-เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการให้กับ
เด็กก่อนปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นานวน จำนวน 2 
แห่ง 
-ปี 2566-2570 
ประมาณการไว้ ปีละ 
100 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจดัหา
เครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อจัดหาเครื่อง
เล่นสำหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นานวน จำนวน 2 
แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เด็กท่ีไดร้ับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู ้

เด็กนักเรยีน
ระดับก่อน
ปฐมวัยมี
พัฒนาการ
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
หรือส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ 

เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขัน 
กีฬาในระดับต่างๆ 

ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 50 ของ
นักกีฬาที่ได้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

ประชาชนได้มี
โอกาสเขา้ร่วม
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดการแข่ง 
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและการเล่น
กีฬาให้กับประชาชน 

จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล 
ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
หมู่บ้านที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

ประชาชนมี
กิจกรรมการออก
กำลังกาย มี
ความปรองดอง
สมานฉันท์
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

3 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา/ลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจำ
ตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
บ้านแท่น ม.5  

200,000 200,000 200,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จำนวนประชากร
ที่เข้าใช้สนาม
กีฬา 

ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย
เพิ่มขึ้น 
 
 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ปีละ 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ออกกำลังกาย 
 
 
 

ประชาชนมีที่ออ
กำลังกายและ
เล่นกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



108 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาและวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

5 โครงการปฏิบัติธรรม
นำชีวิต 

เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
ศีลธรรมอันดีให้กับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐาน  
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 100 คน/
ปี  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตตาม
วิถีของชาวพุทธ 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดขบวนรถแห่เทียนช่วง
เข้าพรรษา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อนุรักษ์งาน
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่คู่ชุมชน
สืบไป 
 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจัดงานบุญ
ผะเหวดฟังเทศน์
มหาชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานบุญผะเหวดฟังเทศน์
มหาชาต ิ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อนุรักษ์งาน
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่คู่ชุมชน
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาและวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

8 โครงการสนับสนุน
อำเภอสนมจัดงาน
ประเพณีสนมเมืองดอก
จานประสานใจไหว้ปู่ตา 

-เพื่ออุดหนนุอำเภอ
สนมจัดงานประเพณี
สนมเมืองดอกจาน
ประสานใจไหว้ปู่ตา 

อุดหนนุอำเภอสนม/เทศบาล
สนม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมงาน 

ประชาชนไดร้่วม
สืบสานประเพณี
ระดับอำเภอ 
 

กองการศกึษาฯ 
เทศบาลสนม 
อำเภอสนม 

9 โครงการถอืตะกร้า หิ้ว
ป่ินโต เข้าวัด ในช่วง
เทศกาลเข้า พรรษา 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าวดัทำบุญ
ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

ทุกวดัในเขตตำบลนานวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ข้า
วัดทำบุญ 

กองการศกึษาฯ 

10 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

เด็กและเยาวชนในเขตตำบล 
นานวน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเดก็
และเยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

กองการศกึษาฯ 

11 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและกจิกรรม
ทางศาสนา 

-เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนา 

ประชาชนในเขตตำบลนานวน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น
และกจิกรรม
ศาสนา 

กองการศกึษาฯ 

แบบ ผ.02 



110 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา อบต. และ
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่
น้อยกว่า 50 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
และศึกษาดูงาน 

พนักงานส่วน
ตำบล ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา 
อบต.และ
ประชาชนทั่วไป 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการอบรมการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร และ
การอบรมจริยธรรม
ในองค์กร 

เพื่อสร้างเสริม
จริยธรรมในเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 

พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาอบต. และ
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่
น้อยกว่า 40 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 

ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นลดลง 
 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

3 ค่าจ้างการ
ประเมินผลวัดระดับ
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
นานวน 

-เพื่อสำรวจและ
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน
ตำบลนานวน 

สำรวจข้อมูลการบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในเขตตำบล    
นานวน ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การบริการ
สาธารณะของ 
อบต.ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์กรและ
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุลากร
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาองค์กรเพิ่ม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนานวน 
 

ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง  ไม่น้อยกว่า 
35 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วน
ตำบลมีความรู้
ความสามารถใน
การบริการ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



112 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

5 โครงการอบรม
ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
พนักงานส่วนตำบล และ
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่
น้อยกว่า 50 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบต.นานวน
บริการเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อบริการนอก
สถานที่ให้กับ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ 

ผู้นำชุมชน และประชาชน 
จำนวน 13 หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
บริการอยา่ง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 

7 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมรับฟัง
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ระดับ
หมู่บ้าน/ระดับตำบล อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
รับฟังการ
ประชาคม 

ประชาชน
สามารถแสดง
ความคิดเห็นและ
เสนอปัญหา
ความต้องการได้ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

8 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และวันสำคัญต่างๆ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

จัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญ
ต่างๆของชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดี
ต่อชาติ ศาสนา

และ
พระมหากษัตริย ์

สำนักปลัด 

9 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บ 
ภาษีมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ  
กองคลัง 

100,000 100,000 50,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เสียภาษ ี

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

10 โครงการจิตอาสา  
ทำความดีเพื่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่
ดี 

จัดโครงการจิตอาสา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้มี
โอกาสได้ทำ
ความดีเพื่อชาติ
บ้านเมือง 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้านนานวน  
หมู่ที่ 1  

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขังถนน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 

235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 รางระบายน้ำ 1 
เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ลดลง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองคู  บา้น
นานวน  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นรอบหนองคู) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกสระ
หลวง (ด้านตะวันตก
หมู่บ้าน) บา้นนานวน 
หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกสระ กว้าง 46 เมตร 
ยาว 88 เมตร ลึก 2 เมตร 
จากพื้นดินเดิม 

   285,000  จำนวน
ประชาชนที่ใช้น้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตามซอยใน
หมู่บ้าน บา้นนานวน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 
ทุกจุด 

    300,000 ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จาก
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกสระ
น้ำโคกกลาง บ้านโคก
กลาง  หมู่ที ่2 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

สระน้ำโคกกลาง กวา้ง 40 
เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 3 
เมตร ลึก 

300,000     จำนวน
ประชาชนที่ใช้น้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2  (เส้นโคก
กลาง-ทางเล่ียงไป
หนองคูณ) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เส้นโคกกลาง-ทางเล่ียงไป
หนองคูณ) กว้าง 4 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 0.15 
เมตร (พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ) 

430,000 430,000    ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

7 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ตามแยก
หมู่บ้าน บา้นโคก
กลาง หมู่ที่ 2  

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของหมู่บ้าน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตามแยก
หมู่บ้านและจุดเสี่ยงต่างๆ 
 

  240,000   กล้องวงจรปิด 
จำนวน 5  ตวั 

หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยสูงขึ้น 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

8 โครงการวางท่อ
ระบายนำ้ลงห้วยเม็ก 
บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3 
(ทิศตะวันออกฝายไป
ถึงบริเวณถนน
คอนกรีตบ้านโนน
ตาล) 

เพื่อเป็นการกกัเก็บ
น้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ห้วยเม็ก บ้านโนนตาล ม.3 
จำนวน 8 จุด วางท่อคสล.
ขนาด 0.80X1.00 เมตร 
พร้อมเทพื้นคอนกรีต 

200,000     น้ำในห้วยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อส่งน้ำ
จากหนองนาไปบ้าน
โนนตาล หมู่ที ่3  

-เพื่อมีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค 

วางท่อส่งน้ำ ระยะทาง 
1,100 เมตร 

 300,000    วางท่อระบายน้ำ 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ในหมู่บ้าน 
บ้านโนนตาล ม.3 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

  500,000   รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง ม.3 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง     250,000  ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ ณ 
ศาลาประชาคม บา้น
โนนตาล ม.3 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต  
ปริมาณงาน 300 ตร.ม. 

    200,000 ลานคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง 

หมู่บ้านที่สถานที่
ไว้สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

13 โครงการขุดลอก
หนองผาย 
บ้านแท่น หมู่ที่ 5 

-เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง เพื่อ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ขุดลอกหนองผาย บา้นแท่น 
ม.5 กว้าง 565 ม. ยาว 170 
ม. ลึก 2.50 ม. จากพื้นดิน
เดิม SLOPE 1:1:5 ม. 

500,000     น้ำในหนอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

กองช่าง 

14 
 

โครงการขุดลอกห้วย
กระโดน 
(บ้านแท่น ม.5) 

-เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกห้วยกระโดน  กวา้ง 
13 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

 500,000    ลำห้วย 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
และเล้ียงสัตว์ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านแท่น ม.5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อปุโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บา้นแท่น ม.5 

  500,000   ประปาหมู่บา้น 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

16 โครงการล้อมรั้วลวด
หนามรอบสนามกีฬา
กลาง บ้านแท่น ม.5 

-เพื่อป้องกันการบุก
รุก 

ล้อมรั้วลวดหนาม ยาว 515 
เมตร  สูง 1.50 เมตร 

   500,000  จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์จาก
สนามกีฬา 

สนามกีฬามี
ความคงทน 
ถาวรมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บา้นแท่น ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
หลังคาเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านแท่น 

    500,000 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค อ.สนม 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวนา ม.7  
(เส้นโรงสีชุมชน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้น
โรงสีชุมชน-ถนนลาดยาง) 
ทางเข้าหมู่บ้าน 

360,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวนา ม.7 
(เส้นหน้าโรงเรียน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 220เมตร 
หนา 0.15 เมตร (เส้นหน้า
โรงเรียน-บ้านนายเอี่ยม  
ศรีนิล) 

 500,000    ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหัวนา ม.7  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

(เส้นหัวนา-หนองนกเขียน)
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร สูง 1.00 เมตร (พร้อม
วางท่อระบายน้ำ) 

  290,000   ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ในหมู่บ้าน  
บ้านหัวนา ม.7 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

   500,000  ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก บ้านหวันา 
หมู่ที่ 7  

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ลงหินคลุก เส้นโคกสูง-โนน
จาน กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

    250,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเพชร ม.8 
(รอบหนองตาเพชร) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร (รอบ
หนองตาเพชร) 

220,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บา้นตาเพชร 
ม.8 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

 500,000  500,000  ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

25 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตรอบหนอง
ตาเพชร  
บ้านตาเพชร ม.8 
 

-เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ด ี

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (รอบ
หนองตาเพชร) ยาว 575 
เมตร สูง 1.50 เมตร 

  300,000   สภาพแวดล้อมดี
ขึ้นร้อยละ 50 

สภาพแวดล้อม
สะอาดขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บา้น 
บ้านตาเพชร ม.8 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปา จากบ้าน
ตาเพชร ไปบ้านหนองบว้
น้อย  

    500,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ใช้น้ำประปา 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนอง
ตาด ม.9 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

500,000     ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาด ม.9 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(เส้นหนองตาด-หนองคูณ) 
(พร้อมวางท่อระบายนำ้) 

 756,000    ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซม
ถนนชำรุดในหมู่บ้าน 
หนองตาด ม.9 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน
หนองตาด 

  100,000    ถนนมีมาตรฐาน
มากขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
บ้านหนองตาด ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
หนองตาดไปบ้านโนนกลาง
สามแยกไปบา้นโนนตาล  

   500,000  จำนวนครัวเรือน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าฯ 

31 โครงการซ่อมแซม
ฝายกกัเก็บน้ำลำห้วย
หนองตาด 
บ้านหนองตาด ม.9 

-เพื่อกักเก็บน้ำไว้
สำหรับอุปโภคและ
เล้ียงสัตว์ ปลูกพืช 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น     250,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูณ ม.10  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

(เส้นแยกปู่ตา-สนามกีฬา
หมู่บ้าน)กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

390,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบคันคูหนอง
เม็ก บ้านหนองคูณ 
ม.10 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
เม็ก  

 500,000    จำนวนผู้ใช้
ประโยชน ์

ภูมิทัศน์ดีและ
สวยงามขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น
หนองคูณ ม.10 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง จากบ้านหนอง
คูณไปบ้านหนองตาด กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(พร้อมวางท่อระบายนำ้) 

5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 ถนนลาดยาง 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูณ ม.10 
(เส้นแยกบ้านนายสุข 
สำอาง ไปถนนสาย
หนองคูณ-หนองตาด) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(เส้นแยกบ้านนายสุข สำอาง 
ไปถนนสายหนองคูณ-หนอง
ตาด) 

300,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูณ ม.10 
(เส้นแยกบ้านนาย
เทียบ โพธิ์เงิน ไป
บ้านนายจันทร์ 
สำอางค์) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(เส้นแยกบ้านนายเทียบ โพธิ์
เงิน ไปบ้านนายจันทร์ 
สำอางค์) 

  300,000   ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูณ ม.10 
(เส้นทางเข้าวัดคูณ
นิวาสด้านทิศ
ตะวันออก) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(เส้นทางเข้าวัดคูณนิวาส
ด้านทิศตะวันออก) 

   300,000  ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกทางทิศ
ใต้หมู่บ้าน บา้นหนอง
คูณ ม.10 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
(เส้นทิศใต้หมู่บ้าน) 

    100,000 ถนนดิน 1 เส้น ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองพยอม  
ม.11 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(เส้นหนองพยอม-ทางหลวง
2079) 

350,000 350,000 350000   ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



126 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

40 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนอง
พยอม ม.11 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

   500,000 500,000 ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทิพย์มงคล ม.12 
(เส้นถนนลาดยาง-
ห้วยกระโดน) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ลาด
ยางบ้านนานวน-ห้วย
กระโดน) 

500,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
บ้านทิพย์มงคล ม.12 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

ปริมาณงาน 800 ตร.ม.  500,000    ลานกีฬา จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีที่
สำหรับออกำลัง
กาย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

43 โครงการขยายไฟฟ้า
ส่องสว่างถนน   
บ้านทิพย์มงคล ม.12 
(เส้นหน้า รพ.สต.
บ้านนานวน )  

-เพื่อมีแสงสว่างส่อง
ถนน ป้อนกัน
อุบัติเหตุ 

หน้า รพ.สต.บ้านนานวน   200,000   จำนวนไฟฟา้ส่อง
สว่าง เพิ่มขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านทิพย์มงคล 
ม.12 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนดินจากบา้นทิพย์มงคล
ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 
4 เมตร ยาว 260 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

   500,000  ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการลงหินคลุก
บ้านทิพย์มงคล ม.12
จาก รพ.สต.บ้าน 
นานวน – สำนักสงฆ์
แสงธรรม 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ลงหินคลุกถนนเส้นหน้า รพ
สต.นานวน –สำนกัสงฆ์แสง
ธรรม กวา้ง 4 เมตร ยาว 
565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

    200,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

46 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านอ้อมแกว้  
ม.4 (เส้นรอบป่าช้า
บ้านอ้อมแก้ว) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนดินป่าช้าบา้นอ้อมแก้ว 
กว้าง 4 เมตร ยาว ุ600 
เมตร สูง 1.00 เมตร  

230,000     ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงคัน
คูห้วยหนองนกเขียน
พร้อมลงหินคลุก 
บ้านอ้อมแก้ว ม.4 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

ปรับปรุงคันคูห้วยพร้อมลง
หินคลุก ห้วยหนองนกเขียน 
บ้านอ้อมแก้ว กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร 

200,000 200,000    ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแดง ม.6 
เส้นโนนแดง-ตา
เพชร) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,905 ม. หนา 0,15 ม. 
(เส้นโนนแดง-ตาเพชร) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น
โนนแดง ม.6 (เส้น
โนนแดง-นานวน) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านโนนแดง – บ้านนานวน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น
โนนแดง ม.6 (เส้น
โนนแดง-หนองข้วง) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร (บ้าน
โนนแดง-หนองข้วง) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก บ้าน
โนนแดง (จากสาม
แยกบา้นโนนแดงไปที่
นาลุ่ม) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา  0.07 เมตร  
(สามแยกโนนแดง-ไปทุ่งนา) 

  200,000   ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

52 โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกบ้าน
โนนแดง ม.6 
(จากหว้ยจบก-ป่า
สาธารณะ) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา  0.07 เมตร  
(สามแยกโนนแดง-ไปทุ่งนา) 

   200,000  ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการกั้นรั้วรอบ
ป่าสาธารณะ บา้น
โนนแดง ม.6  
(ป่าช้าบา้นโนนแดง) 

-เพื่อป้องกันการบุก
รุกป่า 

ล้อมรั้วลวดหนามรอบป่าชา้
บ้านโนนแดง 

    300,000 จำนวนพื้นทีป่่า การบุกรุกป่า
ลดลง 

กองช่าง 
ที่ดินอำเภอสนม 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนา ม.13 
(บ้านหนองคูน้อย) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (บ้านหนอง
คูน้อย) 

120,000     ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนอง
นา ม.13  

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

 500,000    รางระบายน้ำ
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง 

56 โครงการวางท่อน้ำ
สระหลวง บ้านหนอง
นา ม.13 

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
ในสระหลวง 

วางท่อน้ำตรงสระหลวง 
บ้านหนองนา  จำนวน 2 จุด 

  200,000   ปริมาณน้ำใน
สระหลวง 

ปริมาณน้ำใน
สระหลวงเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

57 โครงการเสริมสร้าง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองนา ม.13 (บ้าน
หนองนา-หนองนา) 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

เสริมสร้างถนนลงหินคลุก
ทางไปหนองนา กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร 

  300,000   ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนำ้ลงหนองคู
น้อย 

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
ในหนองคูน้อย 

วางท่อน้ำตรงหนองคูน้อย 
บ้านหนองนา  จำนวน 2 จุด 

   200,000  ปริมาณน้ำใน
หนองคูน้อย 

ปริมาณน้ำใน
หนองคูน้อย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

59 โครงการก่อสร้างถนน
ดินบนคันคูห้วย
กระโดน  
บ้านหนองนา ม.13 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินบนคันคูห้วย
กระโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร 

    300,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน 

-ก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 
หลัง 

4,500,000     อาคาร 1 หลัง เพื่ออำนวยความ
สะดวกสบายแก่
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

61 อุดหนุนการไฟฟา้
อำเภอสนม  

-เพื่อขยายเขตไฟฟา้
ในเขตตำบลนานวน 

-อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอ
สนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

300,000     ปีละไม่ต่ำกวา่ 1 
จุด 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



133 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างฝายนำ้
ล้นห้วยจบก 
บ้านนานวน ม.1 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกลาง ลำห้วย
จบก บา้นนานวน 
ม.1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ำล้น 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอ 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ
รอบหมู่บ้าน 
บ้านนานวน ม.1 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านนานวน  
ม.1 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ำ 
1 แห่ง 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ลดลง 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

3 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าตาม
หมู่บ้าน บา้น
นานวน ม.1 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านนานวน ม.1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนที่ได้ใช้
ไฟฟ้าขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบ
หนองคู 
บ้านนานวน ม.1 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนานวน ม.1  
รอบหนองคู 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

5 โครงการขุดสระ
หลวง ด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บา้น
บ้านนานวน ม.1 

-เพื่อกักเก็บน้ำ ขุดสระหลวง ทาง
ทิศตะวันตก
หมู่บ้านนานวน ม.
1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สระน้ำ 1 ลูก ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนานาวน-
โคกกลาง ม.2 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านนานวน ม.1 – 
บ้านโคกกกลาง ม.
2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ศาลหลักเมือง
หมู่บ้าน บา้น
นานวน ม.1 

เพื่อเป็นสถานที่
เคารพบูชาของ
ประชาชน 

สร้างศาลหลักเมือง 
หมู่บ้าน  
บ้านนานวน 
ม.1 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลหลักเมือง 1 
แห่ง 

ประชาชนได้กราบ
ไว้บูชา 

บ้านนานวน 
ม.1 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านโคกกกลาง-
บ้านนานวน 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านโคกกลาง ม.2 
– บ้านนานวน ม.1 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านโคกกกลาง-
บ้านสะทืด ต.
หนองระฆัง 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านโคกกลาง ม.2 
– บ้านสะทืด ต.
หนองระฆัง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
บ้านโคกกลาง ม.
2 (เส้นนอก
หมู่บ้านทางทิศ
เหนือไปบ้าน
หนองคูณ) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโคกกลาง 
ม.2  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหินคลุก 1 
เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง ม.
2 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้าน บ้าน
โคกกลาง ม.2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



137 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

12 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นนำ้ทาง
ทิศใต้ของ
หมู่บ้าน บา้นโคก
กลาง ม.2 

เพื่อกั้นน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 
ทิศใต้บ้านโคก
กลาง ม.2 จำนวน 
3 จุด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายกั้นนำ้ 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในฤดูแล้ง 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอก
สระหลวง
สาธารณะ 

เพื่อกักเก็บนำ้ ขุดลอกสระน้ำ 
บ้านโคกกลาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองน้ำ จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านโคกกลาง 
ม.2 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อ
ระบายนำ้ในไร่
นาลงห้วยเม็ก
ทางทิศใต้
หมู่บ้าน 

เพื่อระบายนำ้ใน
ไร่นาลงห้วยเม็ก 

วางท่อระบายน้ำใน
ไร่นาลงห้วยเม็ก
ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
บ้านโนนตาล ม.3 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 

ปริมาณน้ำในหนอง
เม็กเพิ่มขึ้น 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

15 โครงการลงหิน
คลุก ทางทิศใต้
ของหมู่บ้าน จาก
ถนนเส้นรัตนบุรี-
ศีรขรภูมิไปบ้าน
หนองตาดพร้อม
วางท่อระบายน้ำ 
8 จุด 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลงหิน
นคลุกบ้านโนนตาล 
ม.3 เส้นทิศใต้
หมู่บ้าน พร้อมวาง
ท่อระบายนำ้ 
จำนวน 8 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อ
ระบายนำ้แบบมี
ท่อพักทุก 5 
เมตร หน้า
หมู่บ้านถึงส่ีแยก
กลางหมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ
แบบมีบ่อพกั ทกุ 5 
เมตร หน้าหมู่บ้าน
ถึงส่ีแยกกลาง
หมู่บ้าน ระยะ 50 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ำที่ท่วม
ขัง 

น้ำท่วมขังลดลง บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

17 โครงการไฟฟ้า
ส่องสว่างและไฟ
จราจรทางเข้า
หมู่บ้าน  

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

ติดต้ังโคมไฟฟ้า
ถนนทางเข้า
หมู่บ้าน บา้นโนน
ตาล ม.3  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนโคมไฟฟา้
ที่ติดต้ัง 

อุบัติทางถนนลดลง บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

18 โครงการ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายนำ้ใน
หมู่บ้าน พร้อม
บ่อพัก  

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ำในหมู่บ้านโนน
ตาล พร้อมบ่อพัก
ทุกๆ 5 เมตร 
ระยะทาง 130 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ำที่ท่วม
ขัง 

น้ำท่วมขังลดลง บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน บา้นโนน
ตาล ม.3 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

20 โครงการวางท่อ
ส่งน้ำจากหนอง
นาไปบ้านโนน
ตาล ม.3  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช ้

วางท่อส่งน้ำจาก
หนองนาไปบ้าน
โนนตาล ม.3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

21 โครงการ
ปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ำในห้วย
เม็กให้สูงขึ้น  

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้
ใช ้

ปรับปรุงฝายชะลอ
น้ำในห้วยเมก็ ให้
สูงขึ้น 1 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ำใน
ห้วยเม็กเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ณ ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน บา้นโนน
ตาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลานคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีลาน 
คอนกรึต 
อเนกประสงค์ ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

บ้านโนนตาล 
ม.3 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

23 โครงการขุดลอก
ลำห้วยกระโดน
และสร้างฝายกั้น
น้ำ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช ้

-ชุดลอกลำหว้ย
กระโดน 
-ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอก
หนองฝาย 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช ้

-ขุดลอกหนองผาย 
บ้านแท่น ม.5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางเข้าหมู่บ้าน 
-แยกทางเข้า
หมู่บ้านทางทิศ
ใต้-แยกจากวัด
ไปเมรุ 

เพื่อให้แสงสว่าง
อย่างเพียงพอ 

-ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถนน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนไฟส่อง
สว่าง 

ถนนตามหมู่บ้านมี
แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

26 โครงการขุดลอก
ลำห้วยกระโดน
และสร้างฝายกั้น
น้ำ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช ้

-ชุดลอกลำหว้ย
กระโดน 
-ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
แท่น ม.5 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นแท่น-
หนองบัวน้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต 
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

-เพื่อป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
ภายในหมูบ่้าน 
บ้านแท่น  ม.5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

ปัญาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

บ้านแท่น 
ม.5 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านโนนแดงไป
บ้านนานวน 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านโนนแดง –
บ้านนานวน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านโนนแดง-
หนองข้วง 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านโนนแดง –
หนองข้วง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้านโนน
แดง ม.6 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก บ้านโนน
แดง ม.6 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกทางเข้าที่
นาจากสามแยก
โนนแดงไปที่นาลุ่ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดินลงหิน
คลุก จำนวน 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

33 โครงการลงหิน
คลุกถนนเส้น
ห้วยจบกไปปา่
สาธารณะ 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ลงหินคลุกถนนจาก
ห้วยจบก-ป่า
สาธารณะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านโนนแดงไป
บ้านตาเพชร 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
โนนแดง-บ้านตา
เพชร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

บ้านโนนแดง 
ม.6 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

35 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ บ้านตาเพชร ม.
8  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รางระบาย 
จำนวน 1 แห่ง 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

บ้านตาเพชร 
ม.8 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบ
หนองตาเพชร 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองตาเพชร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านตาเพชร 
ม.8 

กองช่าง 

37 โครงการจัดทำ
รั้วคอนกรีตรอบ
หนองตาเพชร 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่
ดี 

ล้อมรั้วคอนกรีต 
ล้อมรอบหนองตา
เพชร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนรั้ว
คอนกรีต 

สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

บ้านตาเพชร 
ม.8 

กองช่าง 

38 โครงการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ำประปาใช ้

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน จากบ้าน
ตาเพชร-หนองบัว
น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

บ้านตาเพชร 
ม.8  

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

39 โครงการขุดลอก
ลำห้วยกระโดน 

-เพื่อสามารถกัก
เก็บน้ำได้จำนวน
มาก 

ขุดลอกลำหว้ย
กระโดน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ำในลำ
ห้วย 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

บ้านตาเพชร 
ม.8 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นหว้ย
เชียงโพธิ์และ
ห้วยกระโดน 

-เพื่อสามารถกัก
เก็บน้ำได้จำนวน
มาก 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
ห้วยเซียงโพธิ ์
ห้วยกระโดน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ฝายน้ำล้น 
จำนวน 2 จุด 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

บ้านตาเพชร 
ม.8 

กองช่าง 

41 โครงการซ่อม
บำรุงถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงส่ีแยกทางเข้า
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนบ้าน
หนองตาด ม.9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนจำนวน 1 
สาย 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



147 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
ตาด-หนองคูณ 

-เพื่อให้ได้ถนน
ที่มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหนองตาด-
หนองคูณ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำใน
หมู่บ้าน บา้นหนอง
ตาด 

-เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำบ้านหนองตาด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านหนองคูณ-
หนองตาด-โนน
กลาง 

-เพื่อให้ได้ถนน
ที่มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านหนองคูณ-
หนองตาด-โนนกลาง 
เชื่อมต่อบ้านตลาด 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

45 โครงการถนนหิน
คลุกจากสามแยก
หนองตาด-โนน
กลาง เช่ือมต่อถนน
รัตนบุรี-ศีขรภูมิ 

-เพื่อให้ได้ถนน
ที่มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากสามแยก
หนองตาด-โนน
กลาง เช่ือมต่อถนน
รัตนบุรี-ศีขรภูมิ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

46 โครงการเสริมสร้าง
ถนนดินรอบ
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้ได้ถนน
ที่มาตรฐาน 

เสริมสร้างถนนดิน 
บ้านหนองตาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองคูณ-บ้าน
หนองตาด-โนน
กลาง 

-เพื่อให้ได้ถนน
ที่มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองคูณ-
บ้านหนองตาด-
บ้านโนนกลาง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองตาด 
ม.9 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินทางทิศ
ใต้ของหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน
ทางทิศใต้ของ
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนองคูณ 
ม.10 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก
หนองพยอมไป
ถนนทางหลวง 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองพยอม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหนอง
พยอม ม.11 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ 
บ้านหนองพยอม 

-เพื่อป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ รอบหมูบ่้าน 
บ้านหนองพยอม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ลดลง 

บ้านหนอง
พยอม ม.11 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

51 โครงการลงหิน
คลุกเข้าห้วย
กระโดน 
 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก-ห้วยกระโดน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

บ้านทิพย์
มงคล 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นหว้ย
กระโดน 

-เพื่อกักเก็บน้ำ ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ลำห้วยกระโดน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

53 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นรพสต.
บ้านนานวน 

-เพื่อให้มีแสง
สว่างอยา่ง
เพียงพอ 

ติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่าง หน้ารพสต.
บ้านนานวน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนไฟส่อง
สว่าง 

มีแสงสว่างเพิ่มขึ้น บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

54 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ 
รอบหมู่บ้าน 
ทิพย์มงคล 

-เพื่อป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ รอบหมูบ่้าน 
บ้านหนองพยอม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ลดลง 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

55 โครงการ
เสริมสร้างถนน
ดินจากบา้นทิพย์
มงคลไปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทิพย์มงคล 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

เสริมสร้างถนนดิน
จากบา้นทิพย์มงคล
ไปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทิพย์มงคล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

56 โครงการลงหิน
คลุกจากแยกรพ
สต.ไปวัดป่าแสง
ธรรม 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ลงหินคลุกจากแยก 
รพสต.บ้านนานวน-
วัดป่าแสงธรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



152 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

57 โครงการวางท่อ
ส่งน้ำจากหว้ย
กระโดนไปหนอง
เม็ก 

-เพื่อกักเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำจาก
ห้วยกระโดนไปเก็บ
ไว้หนองเม็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ำใน
หนองเม็ก 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

-เพื่อเป็นที่ออก
กำลังกายของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์หน้า
ศาลาประชาคม
บ้านทิพย์มงคล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา จำนวน  
1 แห่ง 

ประชาชนมีลาน
สำหรับออกกำลัง
กาย 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจาก
ถนนลาดยาง
บ้านนานวน-
หนองคู 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

บ้านทิพย์
มงคล ม.12 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



153 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน บ้าน
อ้อมแกว้  
ม.4 (เส้นรอบป่า
ช้าบ้านออ้มแกว้) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนดินป่าช้าบา้น
อ้อมแกว้ กว้าง 4 
เมตร ยาว ุ600 
เมตร สูง 1.00 
เมตร  

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

บ้านอ้อมแก้ว 
ม.4 

กองช่าง 

61 โครงการ
ปรับปรุงคันคู
ห้วยหนองนก
เขียนพร้อมลง
หินคลุก 
บ้านอ้อมแก้ว ม.
4 

-เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ปรับปรุงคันคูห้วย
พร้อมลงหินคลุก 
ห้วยหนองนกเขียน 
บ้านอ้อมแก้ว กว้าง 
3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

บ้านอ้อมแก้ว 
ม.4 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองนา ม.13 
(บ้านหนองคู
น้อย) 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 
0.15 เมตร (บ้าน
หนองคูน้อย) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

บ้านหนองนา 
ม.13 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ
ภายในหมูบ่้าน 
บ้านหนองนา ม.
13  

-เพื่อป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ 
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ำ
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

บ้านหนองนา 
ม.13 

กองช่าง 

64 โครงการวางท่อ
น้ำสระหลวง 
บ้านหนองนา ม.
13 

-เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำในสระหลวง 

วางท่อน้ำตรงสระ
หลวง บ้านหนอง
นา  จำนวน 2 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ำใน
สระหลวง 

ปริมาณน้ำในสระ
หลวงเพิ่มขึ้น 

บ้านหนองนา 
ม.13 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

65 โครงการ
เสริมสร้างถนน
ลงหินคลุก บ้าน
หนองนา ม.13 
(บ้านหนองนา-
หนองนา) 

-เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

เสริมสร้างถนนลง
หินคลุกทางไป
หนองนา กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนหินคลุก 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

บ้านหนองนา 
ม.13 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนำ้ลง
หนองคูน้อย 

-เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำในหนองคู
น้อย 

วางท่อน้ำตรง
หนองคูน้อย บา้น
หนองนา  จำนวน 
2 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ำใน
หนองคูน้อย 

ปริมาณน้ำในหนอง
คูน้อยเพิ่มขึ้น 

บ้านหนองนา 
ม.13 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินบนคันคู
ห้วยกระโดน  
บ้านหนองนา ม.
13 

-เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินบน
คันคูห้วยกระโดน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง  

แบบ ผ.02/1 



156 

 
 

 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
หัวนา ม.7  
(เส้นโรงสีชุมชน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 
0.15 เมตร (เส้น
โรงสีชุมชน-
ถนนลาดยาง) 
ทางเข้าหมู่บ้าน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง  

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หัวนา ม.7 
(เส้นหน้า
โรงเรียน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
220เมตร หนา 
0.15 เมตร (เส้น
หน้าโรงเรียน-บ้าน
นายเอี่ยม  
ศรีนิล) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต 1 
เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง  

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินบ้านหัว
นา ม.7  

เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

(เส้นหัวนา-หนอง
นกเขียน) กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร สูง 1.00 
เมตร (พร้อมวาง
ท่อระบายนำ้) 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง  

71 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำใน
หมู่บ้าน  
บ้านหัวนา ม.7 

-เพื่อป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ 
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อระบายนำ้
จำนวน 1 เส้น 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ถนนลดลง 

กองช่าง  

72 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก 
บ้านหัวนา หมู่ที ่
7  

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ลงหินคลุก เส้นโคก
สูง-โนนจาน กว้าง 3 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน จำนวน 
1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง  

แบบ ผ.02/1 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการ
สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืช 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนปลูก
ผักสวนครัว 

ส่งเสริมสนับสนุน
เมล็ดพันพืชให้กับ
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ปลูก
พืชผักไว้ทานใน
ครอบครัว 

ม.1-13 สำนักปลัด 

3 โครงการเจาะ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร 

-เพื่อเจาะบาดาล
สำหรับทำ
การเกษตรใน
ตำบลนานวน 

เจาะบาดาลทำ
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตร 

ม.1-13 กองช่าง 

4 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
สำหรับทำ
การเกษตร 

ม.1-13 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้กบั
ประชาชน 

ฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขต
ตำบลนานวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนสามารถ
นำไปทำเป็นอาชีพ
ได้ 

ม.1-13 สำนักปลัด 

2 โครงการพ่น
ยากำจัดลูกนำ้
ยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ฉีดพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนเป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ม.1-13 สำนักปลัด 

3 โครงการคัด
แยกขยะใน
ชุมชน 

-เพื่อกำจัดขยะ
อย่างถูกวิธ ี

จัดอบรมและกจิกรรม
คัดแยกขยะอย่างถูก
วิธ ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนคัดแยก
ขยะได้ถูกวิธ ี

ม.1-13 สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น
นานวน ม.1 (เส้น
บ้านนานวน – โคก
กลาง-สะทืด) 
 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านนานวน หมู่ที ่1 -บา้น
โคกกลาง หมู่ที ่2 –บา้น
สะทืด ต.หนองระฆัง  กว้าง 
6 เมตร ยาว 2,700 เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ถนนลาดยาง 
จำนวน 1 เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นลำห้วย 
เชียงโพธิ์ บา้นหวันา 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หว้ยเชียง
โพธิ์ ขนาดกลาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นลำห้วย 
หนองนกเขียน บ้าน
อ้อมแกว้ หมู่ที ่4 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หว้ย
หนองนกเขียนขนาดกลาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

4 โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้นลำห้วย 
กระโดน บา้นทิพย์
มงคล หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หว้ย
กระโดน ขนาดกลาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ำล้น 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกระโดน บ้าน
นานวน ม.1 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกลำหว้ยกระโดน จาก
บ้านนานวน ม.1- บา้นทิพย์
มงคล ม.12  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ลำห้วย 1 แห่ง ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก ลำ
ห้วยเชียงโพธิ ์บ้านหวั
นา หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกลำหว้ยเชียงโพธิ ์
บ้านหัวนา ม. 7 –บ้านตา
เพชร ม.8 ระยะทาง
ประมาณ 5 ก.ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลำห้วย 1 แห่ง ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

7 โครงการขุดลอก ลำ
ห้วยตาเพชร บ้านตา
เพชร หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกลำหว้ยตาเพชร 
บ้านตาเพชร ม.8 –บา้นแท่น 
ม.5 ระยะทางประมาณ  
5 ก.ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลำห้วย 1 แห่ง ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก ลำ
ห้วยหนองนกเขียน 
บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกลำหว้ยหนองนก
เขียน บ้านอ้อมแก้ว ม.4 
ระยะทางประมาณ 5 ก.ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลำห้วย 1 แห่ง ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอก
หนองพยอม บ้าน
หนองพยอม หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกหนองพะยอม  
บ้านหนองพะยอม 
ม.11  ปริมาณดินขุด 
40,000 ลบ.ม. 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองน้ำ 1 แห่ง ประชาชนมี น้ำ
ใช้ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากทาง
ลาดยางบ้านตาเพชร 
ม.8 ถึงแยกหนองเรือ 
บ้านหนองคูณ ม.10 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง จากบ้านตา
เพชร-แยกหนองเรือ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 950 
เมตร  หนา 0.05 เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนลาดยาง 1 
แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
บ้านหนองคูณ ม.10- 
บ้านหนองตาด ม.9 
ต.นานวน- บ้านโนน
กลาง ต.คาละแมะ  
อ.ศีขรภูมิ 

-เพื่อให้ได้ถนนที่
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง จากบ้านหนอง
คูณ ม.10-บ้านหนองตาด ม.
9 – บ้านโนนกลาง ต.คา
ละแมะ 
ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 1 
แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนการบริการ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 

(บาท) 
 

2567 

(บาท) 
 

2568 

(บาท) 
 

2569 

(บาท) 
 

2570 

(บาท) 
 

12 โครงการก่อสร้าง 
อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
จำนวน 1 หลัง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 1 หลัง 

เด็กนักเรียน 
และครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เรียนการสอน 
 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/2 
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ส่วนที่ 4 
 

  
การติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผล ดำเนินการศึกษาแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง คือ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 
ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8) แผนงาน 5 คะแนน  
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

รวมคะแนน 100 
 
 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล  ยุทธศาสตร์ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
กายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9 ) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ 
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และ การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  
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3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นของกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนา ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กัลป์โครงกรพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  
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3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กรพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5
คะแนน  
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   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน 
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  ท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

60 
(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพารณการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ของถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือ ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ 
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือ หน่วยงาน 

10  

 
 



173 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis) / Global (Demand /Trend) หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
 
 

 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง เวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่น (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง การเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ 
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และ การหลุดพ้นกับดีกรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อน ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึนรวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบ เชิงเปรยีบเทียบ เช่น ดา้นการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5.7 โครงการสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น ที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำ
ในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

  

5.10 มีการประมาณการราคา 
ถูกต้องตามหลักวิธีการ 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

  

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
indictor : KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะ
ได้รับ) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ 
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  
 
 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ 
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ และเพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก  
  1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators)  
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบั ติ งาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
   (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) – 
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
  2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม ่ 
  3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
  4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
  5. ผลกระทบ (Impact) 
 การวัดผลในเชิงปริมาณ  
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
  แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา  
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
 แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โดยใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ       
e-plan 
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 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนในภาพรวม  
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล  
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ (Input) แบบติดตามแผนฯ (Process) แบบประเมินผลแผนฯ (Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทำ 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 
แบบติดตามผลการ

ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
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 ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้  
   1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม  
แผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนด
ทิศทางขององค์กร  
   2. การประเมินผล เป็นกระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ 
ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร  
   3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลัง โดยสามารถ
จะทราบได้ว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการตลอดจนช่วยลด
ความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจำนวนมากแต่เงินทุน สนับสนุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การ
ประเมินผลโครงการต่างๆอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะทำให้ไดข้้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะ
ได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป  
   4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทำให้ทราบถึง
ข้อจำกัดและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับบริการ 
  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
   4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
   1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  
   2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
   3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก 
และบางเรื่องอาจทำไม่ได ้
   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
   2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ ด้านการคลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม ่


