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คํานํา 

 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ .ศ.  ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑๗ โดยใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนความ

ตองการอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน /โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึง

ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป )พ.ศ.

๒๕๖๖  -๒๕๗๐ (ตามหนังสือ ดวนท่ีสุ ด ท่ี มท  ๐๘๐๘ .๓ / ว๗๔๖๗เรื่อง ซักซอมแนวทางกา รทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน )พ.ศ.  ๒๕๖๖  -๒๕๗๐ ( ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

“แผนพัฒนาทองถ่ิน ” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ี

จัดทําข้ึน สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์และคณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ยางมีประสิทธิภาพตอไป 

งานนโยบายและแผน  

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

     หนา 
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สวนที่ ๑สวนที่ ๑  
 
 

 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบาน  

 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ อยูทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอ นาโพธิ์  ตั้งอยู  

หมูท่ี 11  บานหนองหวา ตําบลนาโพธิ์   อําเภอ นาโพธิ์   จังหวัด บุรีรัมย  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอ นาโพธิ์
ประมาณ  4  กิโลเมตร หางจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ 86 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีรับผิดชอบประมาณ  38.50  
ตารางกิโลเมตร  หรือ  23,170  ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 
          ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลศรีสวาง  อําเภอนาโพธิ์ 
   ทิศใต  ติดตอ ตําบลบานแวง  อําเภอพุทไธสง 
   ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลพุทไธสง  อําเภอพุทไธสง 
   ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบานเปา  อําเภอพุทไธสง 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ มีลักษณะโดยท่ัวไปสวนใหญจะเปนท่ีราบ
ลุม อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 1 62 เมตร สภาพดินโดยท่ัวไปของตําบลจะเปนดิน
รวนปนทราย พ้ืนท่ีโดยสวนมากมีความเหมาะในการปลูกขาวและปลูกพืชไร  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแลง   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดิน ในพ้ืนท่ีของตําบลนาโพธิ์สวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย  มีความอุดม
สมบูรณต่ํา ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ําไดงาย เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินท่ีมีปญหาในการใช
ประโยชนดานการเกษตรอีกดวย เชน ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยูในระดับตื้น สงผลใหศักยภาพ
ของดินทางการเกษตรสวนใหญอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 
 
 
 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
2.๑ เขตการปกครอง 
จัดตั้งเปนสภาตําบล นาโพธิ์ เม่ือป พ.ศ.  2537 ตอมาไดประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบล ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เลม 116 ตอนพิเศษ 82 ง เม่ือวันท่ี 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 เปนตนมา 

ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิมี์เขตการปกครอง 6 หมูบาน ดังนี ้
หมูท่ี 3 บานจอก 
หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน 
หมูท่ี 8 บานหนองตอ 
หมูท่ี 9 บานหนองหญารังกา 
หมูท่ี 10 บานหนองหวา 
หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

       ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์ท้ังเขต
องคการบริหารสวนตําบล เปน  ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  6  เขต ดังนี ้

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  คือ หมูท่ี 3 บานจอก  
เขตเลือกตั้งท่ี 2  คือ หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน  
เขตเลือกตั้งท่ี 3  คือ หมูท่ี 8 บานหนองตอ  
เขตเลือกตั้งท่ี 4  คือ หมูท่ี 9 บานหนองหญารังกา  
เขตเลือกตั้งท่ี 5  คือ หมูท่ี 10 บานหนองหวา  
เขตเลือกตั้งท่ี 6  คือ หมูท่ี 11 บานหนองหวา  

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ในป พ.ศ. 2564 มีประชากรท้ังสิ้น 3,525 คน แยกเปนชาย 1,708 คน หญิง  1,817 คน มี
จํานวนครัวเรือน 1,000 ครัวเรือน ประชากรเพ่ิมจากป 2563  ในอัตรา 0.20 คน  

ตําบล/หมูบาน จํานวนครัวเรือน 
ประชากร (เพศ) 

รวม 
ชาย หญิง 

ตําบลนาโพธิ ์ 1,000 1,708 1,817 3,525 
หมูท่ี  3 บานจอก 257 403 473 876 
หมูท่ี  7 บานโศกกะฐิน 118 199 206 405 
หมูท่ี  8 บานหนองตอ 112 205 209 414 
หมูท่ี  9 บานหนองหญารังกา 122 196 187 383 
หมูท่ี  10 หนองหวา 120 200 223 423 
หมูท่ี  11 หนองหวา 271 505 519 1,024 

(ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอนาโพธิ์ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2564) 
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หมูบาน 
จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปรียบเทียบยอนหลัง 4 ป 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมูท่ี  3 บานจอก 415 481 411 482 409 480 401 477 403 473 
หมูท่ี  7 บานโศกกะฐิน 194 196 192 195 198 202 197 205 199 206 
หมูท่ี  8 บานหนองตอ 203 214 206 212 206 209 204 209 205 209 
หมูท่ี  9 บานหนองหญารังกา 196 189 193 190 192 184 188 184 196 187 
หมูท่ี  10 หนองหวา 202 221 199 218 198 220 197 224 200 223 
หมูท่ี  11 หนองหวา 513 514 512 519 514 523 511 521 505 519 

รวม 
1,723 1,815 1,713 1,816 1,717 1,818 1,698 1,820 1,708 1,817 

3,538 3,529 3,535 3,518 3,525 

(ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอนาโพธิ์ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2564) 
 ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 
ชวงอายุประชากร 

จํานวนเพศชาย 
(คน) 

จํานวนเพศหญิง 
(คน) 

จํานวนรวม 
(คน) 

นอยกวา  1  ปเต็ม 
1 ป - 10 ป 

11 ป – 20 ป 
21 ป – 30 ป 
31 ป - 40 ป 
41 ป - 50 ป 
51 ป - 60 ป 
61 ป – 70 ป 
71 ป – 80 ป 
81 ป – 90 ป 

91 ป – 100 ป 
มากกวา  100  ปข้ึนไป 

17 
161 
170 
270 
243 
260 
267 
183 
101 
28 
6 
2 

10 
151 
180 
258 
221 
280 
332 
201 
122 
54 
7 
1 

27 
312 
350 
528 
646 
540 
599 
384 
223 
82 
13 
3 

รวมท้ังส้ิน 1,708 1,817 3,525 
(ท่ีมา : ขอมูลประชากรจากสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอนาโพธิ ์ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2564) 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
                โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  1  แหง 
       โรงเรียนระดับประถมศึกษา           จํานวน  2  แหง 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            จํานวน  1  แหง 

๔.๒ สาธารณสุข 
 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุม
เสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน ไดแก โรคความดัน โลหิตสูง โรค เบาหวาน  โรคหลอดเลือด โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีหนวยงานดานสาธารณสุข  มีดังนี้ 
 1) อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน   จํานวน 80 คน        
  2 )  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  6  แหง  (ทุกหมูบาน)  
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3)  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ์  จํานวน 1 แหง 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการ
เกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยกบางแหง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไม
สามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทาง องคการบริหารสวนตําบล จะตองหาวิธีท่ี
จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของ องคการบริหารสวนตําบล  มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การ รณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(4) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
  

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง  
  ตําบลนาโพธิ์  มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวาง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข  
4046 และ 4031  

๕.2 การไฟฟา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ นาโพธิ์  และการขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุก

ครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  
องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไข
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อยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน   

๕.3 การประปา 
การประปาชนบทท่ีหมูบานดําเนินการเอง  สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  

คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต   
๕.4  โทรศัพท 
 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และเครือขายอ่ืนๆ  
5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ 

ไปรษณียประจําตําบล จํานวน - แหง 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  เปนตน 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไมมีการประมง)  
๖.๓ การปศุสัตว 

เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ
เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เปนตน 

๖.๔ การบริการ 
รานซอมรถยนต,รถจักรยานยนต 2 แหง 
รานรับซ้ือของเกา   1 แหง  
รานรับซ้ือขาวเปลือก   2 แหง  
รานขายอาหารตามสั่ง  6 แหง    

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในหมูบาน  เชน กลุมทอผาไหมพ้ืนบาน กลุมตีเหล็กบานหนองตอ และการจัดงานประเพณีตางๆ  ฯลฯ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน   9   แหง 
โรงน้ําดื่ม จํานวน 1  แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
      6.7.1 การพาณิชย 

รานรับซ้ือของเกา   1 แหง รานซอม รถยนต/จักรยานยนต  2 แหง  
รานคาตางๆ  15 แหง โรงสีขาว        9   แหง  
รานอาหารตามสั่ง   6 ราน รานขายน้ํามัน        1   แหง  

   6.7.2 กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน 13  กลุม 

  ๑. กลุม ทอผาไหม   
  ๒. กลุม ดอกไมประดิษฐ   

3. กลุมทอเสื่อ    
4. กลุมฉางขาว    
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5. กลุมเลี้ยงหมอนไหม   
6. กลุมพัฒนาสตรี   
7. กลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ 
8. กลุมเลี้ยงโค-กระบือ 
9. กลุมน้ํายาลางจาน 
10. กลุมจักสาน 
11. กลุมนาแปลงใหญ 
12. กลุมตีเหล็ก 
13. กลุมเจียระไนเพชร-พลอย 

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ี
ไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมาก
เปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   99  

     วัดจํานวน   5   แหง ดังนี้     
       - วัดบุบผาราม 
   - วัดโศกกะฐิน  
   - วัดโคกศรี  
   - วัดหนองหญารังกา  
   - วัดทาเรียบ 

7.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีบุญขาวจี ่หรือบุญเดือนสาม เปนการทําบุญในชวงเทศกาลวันมาฆบูชา ชาวบาน

จะมารวมกันทําบุญตักบาตรในตอนเชา ตอนคํ่าจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ชาวบานจัดเตรียมขาวจี่
แลวนําไปถวายพระภิกษุสามเณรท่ีวัด เม่ือพระฉันเสร็จแลวมีการฝงเทศนฉลองขาวจี่และรับพร มูลเหตุท่ีมีการ
ทําบุญขาวจี่ ซ่ึงเปนอาหารท่ีคนยากจนกินเปนประจํา ไปถวายพระพุทธเจา พลางคิดวา ขนมแปงขาวจี่เปน
เพียงขนมของทาสท่ีต่ําตอยพระพุทธองคคงไมฉัน ซ่ึงพระพุทธเจาทรงหยั่งรูจิตใจของนาง จึงทรงฉันแปงขาวจี่
ตอหนานาทําใหเกิดความปติดีใจ ครั้นตายไปก็จะไดข้ึนสวรรคชาวอีสานจึงไดแบบอยางในการทําแปงขาวจี่ 
ทําบุญขาวจี่ ถวายพระมาโดยตลอดจวบจนปจจุบัน 

-  ประเพณีบุญผะเหวด  หรือบุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
“บุญมหาชาติ” โดยจะจัดข้ึนปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือน 3 เดือน 4 การทําบุญผะเหวด เปนการทําบุญและฟง
เทศนเรื่องพระเวสสันดรชาดก หรือเทศนมหาชาติ ซ่ึงมีจํานวน 13 กัณฑ ท้ังนี้เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระ
เวสสันดร ผูซ่ึงบําเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญดวยการใหทานหรือทานบารมีในชาติสุดทายกอนท่ีจะมาเสวยชาติและ
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา บุญพระเวสเปนงานบุญท่ียิ่งใหญของชาวอีสาน นิยมทํากันทุกหมูบาน ดวยความเชื่อวา
หากไดฝงเทศนมหาชาติท้ัง 13 กัณฑจบภายในวันเดียว อานิสสงสจะดลบันดาลใหไปเกิดในศาสนาของพระศรี
อาริยเมตไตรย ซ่ึงเปนยุคแหงความสุข ความสมบูรณตามพุทธคติท่ีมีมาแตครั้งพุทธกาล 

-  ประเพณีบุญสงกรานต (บุญสรงน้ํา) หรือบุญเดือนหา เปนการทําบุญวันข้ึนปใหมของไทย
แตโบราณ นิยมทําในเดือนหาเริ่มตั้งแตวันท่ี 13 เมษายนถึงวันท่ี 15 เมษายน คําวา สงกรานต เปนคํา
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สันสกฤต แปลวา ผานหรือเคลื่อนยายเขาไปในท่ีนี้หมายถึง พระอาทิตยผานหรือเคลื่อนยายเขาไปในจักรราศรี
หนึ่งเปนเดือนท่ีเริ่มตนปใหม การทําบุญสงกรานตจะมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ ผูใหญ  ผูเฒาผูแก 
นอกจากนี้ชาวบานจะทําบุญตักบาตรกอพระเจดียทรายและมีการละเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนานนานตลอด
ท้ัง 3 วัน 

- ประเพณีบุญบ้ังไฟ  หรือ “งานบุญเดือนหก ” เปนประเพณีพ้ืนถ่ินของชาวบานท่ีจัดข้ึน
ในชวงเดือนหก ชวงฤดูฝนท่ีเขาสูฤดูทํานา จะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย หรือท่ี
ชาวบานเรียกกันวา พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร ซ่ึง มีความเชื่อวา พระยาแถนมีหนาท่ีคอยดูแลใหฝน
ตกถูกตองตามฤดูกาล 

-  ประเพณีบุญ เบิกบาน หรือ “บุญซําฮะ” จะจัดข้ึนระหวางเดือนเจ็ด จึงเรียกไดอีกอยาง
หนึ่งวา “บุญเดือนเจ็ด” ถือวาเปนการชําระลางสิ่งท่ีเปนเสนียดจัญไรแกหมูบาน จึงทําบุญชําระลางสิ่งอัปมงคล
ใหหมดไป โดยจะทําบุญตักบาตรในหมูบานและมีการขึงดายไปท่ัวทุกหลังคาเรือน โดยนิมนต 4-9 รูปมาเจริญ
พุทธมนต แลวมีพิธีผูกขอตอแขนซ่ึงกันและกันของคนในหมูบานท่ีไดฝายจากการทําพิธีและมีการนํากรวดทราย
หรือหินไปหวานรอบๆหมูบานหรือหลังคาบาน เพราะเชื่อวาเปนการกันผีหรือสิ่งจัญไรเขาหมูบาน 

-  ประเพณีบุญเขาพรรษา หรืองานบุญเดือนแปด การเขาพรรษาเปนกิจของภิกษุสามเณรท่ี
จะตองอยูเปนประจําในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน กําหนดเอาตั้งแตวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ถึงวันข้ึน 15 คํ่า 
เดือน 11 หามมิใหพระภิกษุสามเณรไปพักแรมคืนท่ีอ่ืน การทําบุญเขาพรรษาเปนประเพณีทางศาสนาโดยตรง 
จึงคลายกับภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย ในพิธีจะมีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ สามเณร มี
การฟงธรรมเทศนา ชาวบานจะหลอเทียนขนาดใหญถวายวัดเปนพุทธบูชาและเก็บไวตลอดพรรษา การทํา
เทียนถวายวัดในชวงเทศกาลเขาพรรา มีความเชื่อแตโบราณวา หากใครทําเทียนไปถวายวัด เม่ือเกิดชาติใหม ผู
นั้นจะไดเสวยสุข หากมิไดข้ึนสวรรคแตเกิดบนโลกมนุษยผูนั้นจะมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญญาไหวพริบเปน
เลิศ ประดุจแสงเทียนอันสวางไสว 

-  ประเพณีบุญขาวประดับดิน หรือบุญเดือนเกา เปนการทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกญาติ
มิตรท่ีลวงลับไปแลว เม่ือถึงวันแรม 14 คํ่า เดือน 9 ชาวบานจากันทําขาวปลาอาหารคาวหวานพรอมหมากพลู
ตั้งแตเชามืดหอใสใบตอง เรียกวา ขาวประดับดิน นําไปวางไวตามโคนตนไมในบริเวณวัด เพ่ือใหผูท่ีลวงลับไป
แลวนั้นมากิน เพราะเชื่อวาในชวงเดือนเกาผูท่ีลวงลับแลวจะไดรับการปลดปลอยใหออกมาทองเท่ียวได ในพิธี
บุญขาวประดับดิน ชาวบานจะวางขาวประดับดินไวพรอมจุดเทียนบอกกลาวใหมารับเอาอาหารและสวนบุญนี้ 
จากนั้นชาวบานจะเอาอาหารไปทําบุญตักบาตรถวายทานแดพระภิกษุสามเณร สมาทานศีล ฟงเทศนและ
กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหผูท่ีลวงลับไปแลว 

-  ประเพณีบุญขาวสาก หรืองานบุญเดือนสิบ หรือขาวสลาก โดยมีจุดประสงคสําคัญ เพ่ือมุง
อุทิศสวนกุศลใหญาติสนิท เชน ปู ยา ตา ยาย บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองท่ีถึงแกกรรมไปแลว และอาจอุทิศ
สวนกุศลใหเปรตท่ัวไปดวย นอกจากนี้ผูท่ีมีนาจะนําขาวสากไปเลี้ยง “ตาแฮก” ท่ีนาของตน เพ่ือใหตาแฮกรักษา
นาและใหขาวกลาอุดมสมบูรณ 
  -  ประเพณีบุญออกพรรษา  จัดทําในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 เปนการทําบุญท่ีสืบ
เนื่องมาจากบุญเขาพรรษาในเดือนแปด ท่ีพระภิกษุสามเณรไดเขาพรรษาเปนเวลานานถึง 3 เดือน ดังนั้น ใน
วันท่ีครบกําหนดพระภิกษุสามเณรเหลานั้นจะมารวมกันทําพิธีออกวัสสาปวารณา วันนี้เปนวันท่ีภิกษุสามเณรมี
โอกาสมาชุมนุมกันอยางพรอมเพรียงกันท่ีวัด ชาวบานถือวาเปนวันสําคัญและเปนระยะท่ีชาวบานหมดภาระใน
การทํานาไรอากาศในชวงนี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมารวมกันทําบุญ มีการตักบาตรถวายภัตตาคารแด
พระภิกษุ สามเณร มีการกวนขาวทิพยถวาย รับศีลสวดมนตฟงเทศนและถวายผาจํานําพรรษา ตอนคํ่าจะมีการ
จุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหนาบาน  
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  -  ประเพณีบุญกฐิน  เปนการถวายผาจีวรแดพระสงฆท่ีจําพรรษาครบ 3 เดือน งานบุญนี้มี
ระยะเวลาทําตั้งแตวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 จนถึงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 มูลเหตุท่ีมีการทําบุญกฐินนั้น มี
เรื่องเลาวา มีพระภิกษุจํานวนหนึ่งไดเดินทางไปเฝาพระพุทธเจา ระหวางการเดินทางนั้นยังเปนชวงหนาฝนและ
ระยะทางไกลจึงนําใหผาจีวรของพระภิกษุเหลานั้นเปยกน้ําเปรอะเปอนโคลนไมสามารถหาผาผลัดเปลี่ยนได 
พระพุทธเจาไดเห็นถึงความยากลําบากนั้น จึงมีพุทธบัญญัติใหภิกษุแสวงหาผาและรับผากฐินไดเปนเวลาหนึ่ง
เดือนหลังออกพรรษาชาวบานจึงไดจัดผาจีวรนํามาถวายพระภิกษุในชวงเวลาดังกลาว จนกลายเปนประเพณี
ทําบุญกฐินมาจวบจนปจจุบัน กอนการทํากฐินเจาภาพจะตองจองวัดและกําหนดวันทอดกฐินลวงหนา เตรียม
ผาไตรจีวรพรอมอัฐบริขารและเครื่องไทยทาน มีการบอกบุญแกญาติมิตร ตอนเชาในพิธีจะแหขบวนกฐินเพ่ือ
นําไปทอดท่ีวัดและแหกฐินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ จึงทําพิธีถวายผากฐินจากปุยฝายจนสามารถ
นําไปทอดใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาเริ่มทําเชื่อวาจะไดบุญมากกวาอยางอ่ืน 

-  ประเพณีลอยกระทง  เปนพิธีอยางหนึ่งท่ีมักจะทํากันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันข้ึน 
15 คํ่าเดือน 12 อันเปนวันพระจันทรเต็มดวง และเปนชวงท่ีน้ําหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนําดอกไม ธูป 
เทียนหรือสิ่งของใสลงในสิ่งประดิษฐรูปตางๆ ท่ีไมจมน้ํา เชน กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แลวนําไปลอยตาม
ลําน้ํา เพ่ือเปนการแสดงความสํานึกบุญคุณของแมน้ํา ท่ีใหเราไดอาศัยดื่มกิน อีกท้ังขออภัยพระแมคงคาท่ีทําให
แหลงน้ําตางๆ ไมสะอาด  รวมถึงเปนการสะเดาะเคราะห โดยอาศัยความเชื่อในการลอยความทุก ข ความโศก 
โรคภัยไขเจ็บ และสิ่งไมดีๆ ตางใหไปกับแมน้ํา    

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสา นใชสําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม วิธีการทอเสื่อจากตน
กก  วิธีการตีเหล็ก  ฯลฯ 
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 99 % พูดภาษาอิสาน    

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและ
เหลือเอาไวจําหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาไหม  เครื่องจักสานท่ีทําจากไมไผ การตี
เหล็กเครื่องมือเครื่องใชเชน มีด จอบ เสียม เปนตน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ บอ
บาดาล ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมา
ใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

8.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาไมเบญจพรรณ ปาไมธรรมชาติ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา  
สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็
ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม  
หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจาก
แหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไม
สามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับ
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ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ี  โครงการธนาคารขยะ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะ 
9. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อแหลงน้ํา พ้ืนท่ี (ไร) ปริมาณ/การใชประโยชน 
3 บานจอก หนองจอก 

หนองบึงชาง 
หนองเหล็ก 

207 
5 
6 

ตลอดป/ใชอุปโภคและการเกษตร 
ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 

7 บานโศกกะฐิน หนองหัวฝอย 
หนองไผ 

10 
27 

ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 

8 บานหนองตอ หนองตอ 
หนองสระวัด 

27 
2 

ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ไมตลอดป/ใชอุปโภค 

9 บานหนองหญารังกา หนองหญารังกา 14 ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
10 บานหนองหวา หนองคูขาด 

หนองมวง 
93 
12 

ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 

11 บานหนองหวา หนองปลาดุก 
หนองมวง 
หนองหวา 
หนองสระหิน 

48 
8 

27 
6 

ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 
ไมตลอดป/ใชเพ่ือการเกษตร 

 
 
     

 



สวนที่ 2สวนที่ 2  

 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.1  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแกการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ  การดํารงอยูอยางม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน  ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น  จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว   เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน  มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปตอจากนี้ไป  จะประกอบดวย  ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ    
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 
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 (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ  รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย  และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน  การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค  และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป  รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามาร ถ
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง  และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย  มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม  เชน การทองเท่ียว  และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รูคุณคาความเปนไทย  มีครอบครัวท่ีม่ันคง  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุง
สูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ  ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ  อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนเฉพาะดานตางๆ  เชน ดานความม่ันคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี  ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตรชาติ  กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ  ตามระยะเวลาเปนชวงๆ  ของหนวยงานปฏิบัติได  
และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ  และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง  รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร  การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ  สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกําลังประสบอยู  ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมาย 
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม

ต่ํากวารอยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนใน
สังคมสูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสมการฟนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิติ เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ เขาถึงทรัพยากร แหลงทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  มุงอนุรักษฟนฟู 
สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน ใหความสําคัญกับความ
ม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพใหประเทศ 

6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม 
ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง 
ภูมิภาคและทองถ่ิน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  มุงเนนการพัฒนากายภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคา
ระหวางประเทศ 

8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศักยภาพ โอกาสและขอจากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจ
ใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา ประสานและพัฒนาความรวมมือกัน
ระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
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1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปาหมาย ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม  
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดา น

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง 

และพ้ืนท่ี ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความ

เขมแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)  
1. โครงการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2 .โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  
3. โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตร อินทรีย  
4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
5. โครงการพัฒนาทาอากาศยาน ขอนแกน สกลนคร และนครพนม 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย สุรินทร) 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 –

2565) ฉบับ ทบทวน ป พ.ศ. 2564 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็น สําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position)  
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ  
3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การ

กีฬาท่ีมี ชื่อเสียง  
4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
พันธกิจ (Mission)  
1. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ  
2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม  
6. สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ  
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7. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน  
8. สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 
เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป  
จากโครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ป 

พ.ศ. 2560 มีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ 23 รองลงมาเปนภาค  
เกษตรกรรม มีสัดสวนรอยละ 18 และภาคการคารอยละ 14 มีพ้ืนท่ีการเกษตรรอยละ 68.15 ของพ้ืนท่ีของ 
กลุมจังหวัด ประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงาน รอยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง  
การเกษตรท่ีโดดเดน ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย โคเนื้อ โคนม ไก แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ี  
หลากหลาย ท้ังทองเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหลง  
ทองเท่ียวท่ีเปนมรดกโลก เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหม และในขณะเดียวกันก็มีปญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ํา  
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา สัดสวนคนยากจน รอยละ 12.9 
รายไดเฉลี่ยครัวเรือน/ป 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ป 200,217.08 บาท มีความไมเสมอภาค  
ดานรายได (Gino coefficient) สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ จึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาในการเปน 

“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและสังคม
เปนสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเปนมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ึน

มาตรฐานอินทรีย  ในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตว โดยมีการนํานวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาชวยใหเกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกร รุน  ใหม (Smart Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงอยูดวยการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา  เปนหลักในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ ท้ังน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือ
การเกษตรให เพียงพอตลอดป โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําใหอยูในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับน้ํา 
การกระจาย น้ําไปยังพ้ืนท่ี  

3. สงเสริมการแปรรูปของสินคาใหมากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบ วงจรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาชวงกลางทางและปลายทางใหมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกําหนดใหกลุมจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัด นครราชสีมาใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. สงเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาค
การเกษตร และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมชนกับการทองเท่ียว  

5. สรางมูลคาเพ่ิมในสาขาการทองเท่ียว โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ท้ัง
ทางดาน โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว การใชประโยชน
จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไววางรากฐานไวให การสรางความเชื่อม่ันในดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 
รวมถึงการ สรางการตลาดใหเปนท่ีรูจักในวงกวางและเปนท่ีนิยมเดินทางมายังกลุมจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน หรือสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปญญาของผูสูงอายุเพ่ือใหสืบทอด
ไปยังรุน ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต 
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ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูป  
วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค  
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน  
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร  
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว  
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว  
2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว  
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว  
2.6 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา  
2.7 สงเสริมการทองเท่ียวตามรอยชาง  
2.8 สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
2.9 สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน  
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเท่ียว ประชาสัมพันธ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีข้ึน  
2. เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข  
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แนวทางการพัฒนา  
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ  
3.5 สงเสริม และสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูชุมชนเขมแข็ง 
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเขมแข็ง”  
วัตถุประสงครวม  
1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหาร

จัดการน้ํา 
6. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุน 
9. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนา    

 1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
3. ครัวเรือนท่ีอยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50 
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐาน

โลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 ) 
2. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 ) 
3. รอยละของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP เพ่ิมข้ึน (รอยละ 10) 
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4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
(รอยละ 80) 

 5. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  (รอยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5) 
 7. จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/ GAP (ไร) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวของจังหวัด 
4.สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเท่ียว  
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี ” Buriram Blue City) เพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียว 
10. สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน 
11. เรงรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพรอมในการใหบริการน้ําเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย 
12.  สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวแบบครบวงจร 
14. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและกลุมจังหวัด

อีสานใต 
15.สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
17. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
19. สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมูบาน 
20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ 
21. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  
22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ย่ังยืน บน
พ้ืนฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
2. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายได

ผานเกณฑ จปฐ. (รอยละ 50) 
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย 
3. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได สามารถพ่ึงพาตนเองได (รอยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90) 
5. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50) 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย 
2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน 
3. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพทาง

การศึกษาของทองถ่ินและระดับชาติ 
5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพ้ืนฐานในการดํารงอยูในชุมชนและสังคมของเด็ก

และเยาวชนในทุกระดับ  
6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจรของ

กลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ทางการแพทย 
9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต 
10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายได

สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง) 

11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติในระดับ
หมูบาน/ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  : ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม “ทรัพยากร ธรรมชาติ
สรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม"  

วัถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหาร

จัดการน้ํา 
    2. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
    3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน  
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ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนแหลงน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใชประโยชน  (แหง) 
2. จํานวนพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง น้ําทวม และภัยธรรมชาติตางๆ ไดรับการแกไขปญหา (แหง) 
3. รอยละของพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสราง

ความรูในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 
2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเนนการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและชาญฉลาด 
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาท่ีของ

พลเมืองคนบุรีรัมย 
5. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 
6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 

โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมยสงบสุข”  
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสังคมสงบสุขและอบอุน 

      2. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
๓. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยาง

ตอเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน 

2.  สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
อยางยั่งยืน 

3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือ
ภายหลังจาการบําบัดฟนฟู 

4. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด 

5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเขาไป
เก่ียวของกับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 



-23- 

 

6 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถ่ินในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ 
และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 

7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบาน

ม่ันคงและสงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
11. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับอยางเครงครัด 
 
12. รณรงคและสงเสริมการข้ึนทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและใน

ชุมชน เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง   
13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและเครือขายของประชาสังคม 
1.4. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน เกษตรกรรมล้ําหนา กีฬาเปนเลิศ กอเกิดคุณภาพชีวิต

ท่ีดี มีหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาเกษตรกรรม 
2. พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวรองรับประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
4. เสริมสรางคุณภาพชีวิตในดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมดุล 
5. พัฒนาสูการเปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. การพัฒนาเกษตรกรรม 
2. การพัฒนาการทองเท่ียว 
3. การพัฒนาการกีฬา 
4. บานเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
เปาประสงค 
1. ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมใหมีความม่ันคง 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว 
3. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและการกีฬาอาชีพ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. องคกรมีขีดความสมรรถนะสูงข้ึน 
 
 
 
 



-24- 

 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาแหลงน้ําและการยกระดับอาชีพเกษตรกรรมประสบ

ผลสําเร็จ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวประสบความสําเร็จ จํานวน

นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน นักทองเท่ียวและประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาประสบความสําเร็จ ประชาชนและผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของมี
ความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ประสบความสําเร็จ ประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจระดับมกข้ึนไป 

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประสบผลสําเร็จ 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมยประสบ
ความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค 

8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สรตี คนชราและ
ผูดอยโอกาส รวดเร็ว ท่ัวถึง สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคมประสบความสําเร็จ 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิตทุก
ระดับประสบความสําเร็จ 

11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหบริหารสาธารณะประสบความสําเร็จ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการใน
ระดับมากข้ึนไป 

คาเปาหมาย 
1. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยการผลิตดานการเกษตรและการยกระดับอาชีพ

เกษตรกรรม ไมนอยกวา 30 โครงการ/กิจกรรมตอป 
2. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ไมนอยกวา 10 โครงการ/

กิจกรรมตอป 
3. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ไมนอยกวา 10 โครงการ/

กิจกรรมตอป 
4. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน ไมนอยกวา 30 โครงการ/กิจกรรมตอป 
5. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน ไมนอยกวา 50 โครงการ/กิจกรรมตอป 
6. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป  
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย ไมนอยกวา 

10 โครงการ/กิจกรรมตอป 
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8. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา  และ
ผูดอยโอกาส ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป  

9. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปองกัน บรรเทา  สาธารณ
ภัยและการจัดระเบียบ ชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป  

10. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถี  ชีวิต
ทุกระดับ ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป  

11. ประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยมีความพึงพอใจตอผลการ  
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยในภาพรวมอยูในระดับมาก ข้ึนไป 

1.5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 วิสัยทัศน 
  “บุรีรัมย เมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเท่ียวล้ําคา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สูพ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม  มีความสุขและมี
สุขภาวะท่ีดี 
 2. การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก  
 3. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
 4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย  
 5. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง  
 6. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน  
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน  
 8. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน 
 9. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน  
 10. การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได 
2. ประชาชนมีความม่ันคงและ
สังคมมีความสงบเรียบรอย 
3. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
เรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและ
ยั่งยืน 
5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหได
มาตรฐานและท่ัวถึง 

1. สนับสนุนและสงเสริมการ
พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความ
อบอุน 
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. สรางคานิยม จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไข
ปญหาสังคม 
2. ระดับความสําเร็จในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชน 
3. รอยละผูดอยโอกาสไดรับ
สวัสดิการสังคม 
4. ระดับความสําเร็จของคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน 
5. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ
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6. สงเสริมและสนับสนุนในการ
อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหมีความ
ยั่งยืน 
7. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐาน
รากใหเขมแข็ง 

4. สงเสริมและบูรณาการดาน
การศึกษาแบบองครวม 
5. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมและแกไขปญหาดาน
สาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
อยางยั่งยืน 
7. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือสราง
ความเขมแข็งของประชาชนในการ
ปองกันและควบคุมสถานการณโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
9. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือน
ยากจน 
10. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับรายไดและสรางโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 
11. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) 
12. เสริมสรางความม่ังคง ความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
13. สงเสริมและสนับสนุนดานการ
ปองกันปราบปราม ฟนฟู และ
แกไขปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม 
14. สงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะและการลดมลพิษอยาง
เปนระบบ 
16. อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ 
พ้ืนท่ีปาไมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
17. สงเสริมและสนับสนุนการ

สงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพและการบริการดาน
สาธารณสุข 
7. ระดับความสําเร็จของการ
ควบคุมสถานการณโรคระบาด
ตางๆ 
8. รอยละโครงสรางพ้ืนฐานไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุง 
9. ระดับความสําเร็จของการแกไข
ปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือน
ยากจน ท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ 
จปฐ. 
10. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาทักษะดานอาชีพตาง ๆ 
11. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
12. ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและ
ความสามัคคีของประชาชนภายใน
จังหวัด 
13. ระดับความสําเร็จในการ
ปองกันและปราบปรามและแกไข
ปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม 
14. ระดับความสําเร็จของการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ไดรับการจัดการมีจํานวนลดลง 
16. ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
17. ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
18. ระดับความสําเร็จในการ
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อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
18. เสริมสรางความม่ันคงและ
พัฒนาความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

พัฒนาความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารย
ธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน 
3. สงเสริมและพัฒนาการคาการ
ลงทุนและการคาชายแดน 
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
5. อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 
6. สงเสริมความเปนเลิศทางดาน
การกีฬาสูกีฬามาตรฐานโลก 

1. สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมือง
ท่ีมีความเปนอัตลักษณ 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
การเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
การทองเท่ียว 
4. พัฒนาสินคาและบริการดาน
การทองเท่ียว 
5. สงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 
6. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
7. สงเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทาง
ธรรมชาติอยางยั่งยืนและเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
8. สงเสริมและประสาน สราง
เครือขายความรวมมือกับ
ภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนๆ เพ่ือ
การคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 
9. สงเสริมและพัฒนาการคาการ
ลงทุนและการคาชายแดน 
 
10. สงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสู

1. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว
ของจังหวัด 
2. รอยละของจํานวนแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจาก
การทองเท่ียว 
4. โครงสรางพ้ืนฐานดานการ
ทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
5. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
ไดรับการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึน 
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทาง
วัฒนธรรมทองถ่ินมาสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
เพ่ือการทองเท่ียว 
8. ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
อยางตอเนื่อง 
9. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุน
และการทองเท่ียว 
10. รอยละของมูลคาการคา
ชายแดนทีเพ่ิมข้ึน 
 
11. ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมดานกีฬาแกเยาวชนและ
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การพัฒนาอาชีพ 
11. สงเสริมกีฬาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

ประชาชนทุกระดับ 
12. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาและสงเสริมกีฬา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมี
ความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑมวลรวมภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน 
3. ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคา
ดานการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การเกษตรใหไดมาตรฐานและ
ท่ัวถึง 

1. พัฒนาและสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ 
และเกษตรปลอดภัย 
2. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือ
ใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพ
ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูปอาหาร 
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
6. สงเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสู
ระบบมาตรฐานเพ่ือกาวสูตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและมีความ
สะดวกในดานการเกษตรอยาง
ท่ัวถึง 
9. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน 
10. สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพการผลิตไหมและ
ผลิตภัณฑไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนใหมีการรวมกลุม
การผลิตและจําหนาย 
12. สงเสริมและพัฒนาดาน
การตลาด/การมีตลาดกลางรองรับ

1. ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมและพัฒนาการทําเกษตร
อินทรีย อินทรียชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย 
2. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
เกษตรอินทรีย เกษตรชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย 
3. จํานวนกลุมของอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบการ 
4. จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการ
เพ่ิมพูนทักษะอาชีพดานตาง ๆ 
5. รอยละของจํานวนสินคาเกษตร
ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความ
ปลอดภัยและมาตรฐาน 
6. รอยละของการลดปริมาณการ
ใชสารเคมี 
7. รอยละของสินคาเกษตรกรรม
ไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา 
8. รอยละโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
9. รอยละของเกษตรกรท่ีปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. รอยละของมูลคาผลิตภัณฑ
ไหมท่ีเพ่ิมข้ึน 
11. จํานวนตลาดกลางสินคา
ชุมชน 
12. ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชดานการตลาด



-29- 

 

สินคาเกษตรอยางเปนรูปธรรม 
รวมถึงการพัฒนานําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดาน
การตลาดชุมชน 

ชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรในองคกรมีขีด
สมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การรับบริการจากหนวยงาน 
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. สรางความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
5. สงเสริมใหองคกรตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

1. รอยละของการบริการท่ี
สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลา
ใหบริการ 
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวม
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. รอยละของงานบริการท่ีได
จัดทํามาตรฐานหรือคูมือการ
ใหบริการ 
4. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับ
ของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการ
กําหนด 
5. รอยละของความครอบคลุม 
ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูล
ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
7. รอยละของงานท่ีบริหารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมองคกรใหตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 

 
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         2.1 วิสัยทัศน 
 “นาโพธิ์เมืองนาอยู มีความรูทันสมัย สิ่งแวดลอมปลอดภัยไรมลพิษ เศรษฐกิจดี มีการบริหารแบบธรร
มาภิบาล” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณูปโภค 
 2. กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเนาเสียในชุมชน 
 3. สงเสริมดานการศึกษา  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

4. สงเสริมการทําเกษตรแบบปลอดสารเคมี และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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5. การพัฒนาแหลงน้ํา  เพ่ือการอุปโภคบริโภค  และเพ่ือการเกษตร 
 6. สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ 

7. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งสามารถเพ่ิงตนเองไดและเตรียมพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุแบบสมบูรณในอนาคต 

 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีขีดความสามารถใหบริการประชาชน 
         2.2 ยุทธศาสตร 
   1. ดานคมนาคม 
    1. แนวทางการกอสรางปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคมทางบก 
    2. แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 
   2. ดานเศรษฐกิจ 
   1.  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   2.  แนวทาง พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน   
    3. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและกีฬา 
           2. แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
        4.  ดานส่ิงแวดลอม 
      1.   แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
      2.  แนวทางการบํารุงรักษาท่ีสาธารณะภายในตําบล 
      3.  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะและความเปนระเบียบเรียบรอย   
  5. ดานแหลงน้ํา 
   1.  แนวทางการจัดหาพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
   2.  แนวทางการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขตดูแลระบบประปาหมูบาน 
  6. ดานสังคม 
   1.  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
   2.  แนวทางการจัดสวัสดิการแกสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสทางสังคม 
   3.  แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัย 
   4.  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 
         7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     2.  แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
     3.  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานอ่ืนในการบริหารงาน 
   4.  แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนพรอมสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
      5 .  แนวทางการอุดหนุนหนวยงานราชการ องคกรเอกชนตามโครงการท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีแต อปท. มิไดดําเนินการเอง 
        6.  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากรเก่ียวกับการจัดการภายในสํานักงานโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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           2.3 เปาประสงค 
 1. การคมนาคมขนสงมีความพรอมสามารถรองรับการคมนาคมขนสงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 2. ระบบไฟฟา ประปา มีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน  
 3. แหลงน้ําตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ีเพียงตอความตองการของประชาชน 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
 5. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหและสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 6. เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาท่ีเพียงพอ  
 7. ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว 
 8. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน 
 9. ประชาชนมีความรูดานวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินคา  
 10. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
2.4 ตัวช้ีวัด 

   ๑.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕  
   ๒.  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓.  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 

๔.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖.  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  
   7.  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  

๘. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
รอยละ  ๖๐  

2.5 คาเปาหมาย 
๑.  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย     
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  
3.  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
4.  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
5. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและ

นันทนาการของทองถ่ิน  
6.  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
7.  มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
8.  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
9.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

๒.๖ กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
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๓)  พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปร
รูปสินคาทางการเกษตร  สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือการอนุรักษ  
และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนให เขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและ
ชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน 
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี
สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ  สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) ขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

   

ยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป 

(มี ๖ ยุทธ) 
 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๕ 

 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

 ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

(มี 3 ยุทธ) 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ) 
 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 9 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 10 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 8 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตรชาต ิที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 4 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 

 

 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 
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(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

อบต.นาโพธิ์ 

(มี 7 ยุทธ) 

 

 
 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขต

จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๔ 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ) 
 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
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ยุทธศาสตรที่ 6 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและส ถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
-  ประชาชนมีความพรอม จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
-  การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
-  มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน 
-  มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการตางๆ  
-  ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
- มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินลาน ฯลฯ 
- มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กลุมตีเหล็ก ฯลฯ 
๒)  จุดออน (W : Weakness) 
- คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
- ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
- ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
- องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ี

วางไว 
- องคการบริหารสวนตําบลเปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพลง  เพราะตอง

นํามาจากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  ฯลฯ   
- ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
- ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ   
- แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกในการ

ติดตอ     
- ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
- จังหวัดบุรีรัมย  สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์  ท่ีมี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
- มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทําให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
- รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
- ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
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- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสราง
ดุลยภาพระหวางการกํากับดูแล  และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของทองถ่ิน 

    ๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
-  ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาท่ีของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
-  นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2542 ทํา
ใหการพัฒนาทองถ่ินบางเรื่องตองชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 

- งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
- กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
- การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
- การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตอง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 

๑)  มีเสนทางคมนาคม ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมี
นโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ   จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การ
แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และ
วิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และได
แจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา  ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 
๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวน
ตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย 
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

๓)  การประปา   สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจาก
พ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปา
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สําหรับบริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ี
ดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ   ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น   เชน  
โครงการกอสรางโรงสูบจายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป   เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนิน
โครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป   
     ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง ปญหาคือ มีบางครัวเรือน  ท่ี
ยังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการบริหารสวนตําบลไดมีโครงการ
ซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการบริหารสวนตําบลก็จะ
ดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยเนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลมีการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียังไมเปนระเบียบเรียบรอย
และถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซ้ือน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือน
บริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ําดื่มท่ียังไมสะอาดเทาท่ีควร  มีครัวเรือน  จํานวนนอยครัวเรือน  
ในชุมชนท่ีไมมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะให
มิดชิดและมีท่ีกรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไวดื่ม   

(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
           ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  ๗๐ เชน ขาว ออย  มันสําปะหลัง  
ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมี
อาชีพและรายได  และท่ีไมรายไดมี ๑๖ คน  ผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป  รอยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได   ถา
เปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗  ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขต องคการ
บริหารสวนตําบล มีอัตราท่ีต่ํากวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  มี
บางหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีหางราน  รานคา  ทําใหมีรายไดมาก
จากการคาขาย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวา
คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอป รอยละ  ๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
คาครองชีพสูง  มีเงินแตซ้ือของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปน
ประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่ม
เกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูราง
ระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังองคการบริหารสวนตําบล  การแกปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําใน
ชุมชน โดยการจางแรงงานในชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมาก
ข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบล   ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการ
สงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แต
การพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร   เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหาร
จัดการและความรูดานการตลาด   
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  (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม   
 ดานแรงงาน 

ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  เม่ือ
เทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน

กลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็
ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทานั้น  
ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การ
ใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมได
รับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา 
    ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทยและคิด
เลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป   ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙   ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  
ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
    ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรใน
ครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและ
รณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  แอ
โรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน 
    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลาย
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วันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข
ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไข
ได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              
    ดานยาเสพติด  
    ปญหายาเสพติดในเขตตําบล  พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ี
ติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับ
ทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจง
เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี 
ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  

รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดิน
ก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบ
จากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยัง
ไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหา
ดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือ
แกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะ
ใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี   โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ  ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ี สาธารณะรวมท้ังปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานคมนาคม 1)  ถนนในตําบลยังเปน
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เปนหลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวก  

 2) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต. ไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมีไม
เพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
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ดาน 
สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง 

 4) ไฟฟาสองสวางทาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

2. ดานเศรษฐกิจ 1) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางใน
การขนสงผลผลิตไกลจาก
แหลงรับซื้อ  

- การรวมกลุมตอรองกับ
พอคาคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 2) คาแรงต่ําคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

- การเพ่ิมคาแรงให
เหมาะสมกับการทํางาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการ
จางงานมากข้ึน 

 3) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3. ดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูง
กวาข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

 2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมถูกลืมและคงอยูสืบไป 
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ดาน 
สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ดานสิ่งแวดลอม 1) หมูบายขยายมากข้ึน
ระบบระบายนํ้ายังไม
เพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

 2) ปริมาณขยะและนํ้า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

- ปญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้า
เสียถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการท่ีถูกตอง 

 ๔) มีปญหาเรื่องขยะและ
สัตวเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสง
กลิ่นเหม็นรําคาญ 

- ปญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสัตว
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกําจัดขยะและ
มูลสัตวไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

 5)  ประชาชนยังเผาหญา 
ตอซังขาว เผาออย เกิด
มลพิษ 

  - ในพ้ืนท่ีไมมีการเผาฯ 
เกิดข้ึน 

5. ดานแหลงนํ้า 1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็ม
และนํ้าใตดินเปนนํ้าเค็ม
หรือมีรสกรอย ไมสามารถ
ใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน 
- สิ่งแวดลอม 

- พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหา กอสราง 
ปรับปรุง ขุดลอกแหลง
นํ้าใหมีมากข้ึน   

 2) สวนมากเปนพื้นท่ีท่ี
เปนดินรวนปนทรายซึ่ง
ไมสามารถกักเก็บนํ้าไว
ใชตลอดฤดูแลงไดทําให
ขาดแคลนนํ้าใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

- สภาพดิน - พื้นท่ีในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล 

- จัดหาแหลงนํ้าจาก
แหลงอื่นเพิ่มมากขึ้น   

 3) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

6. ดานสังคม 1) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การไดรับการดูแลเด็ก
และผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลท่ีดี 

 2) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

- การไดรับการดูแลผู
พิการ 

- ผูพิการในเขต 
อบต. 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 
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ดาน 
สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

 4) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  ดร
คระบาด  โรคติดตอ 

 5) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ดานการแพทย - ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บปวย 

 6) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

 7) มีการทําลายและลัก
ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ
รวมท้ังเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด  การให
ผูนํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

7. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางสวนยัง
ขาดความรูเก่ียวกับระบบ
การทํางานของ อบต. 
 

- การขาดความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตอง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจมากข้ึน และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในหมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ สวนที่ 33  

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานการคมนาคม การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

กองชาง 
สํานักปลัด 

องคการบริหาร
สวนตําบล 
นาโพธ์ิ/
หนวยงานอ่ืน 

2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการฯ 
สํานักปลัด 

3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองชาง 

4 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

กองชาง 
สํานักปลัด 

5 ยุทธศาสตรดานแหลงนํ้า การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

กองชาง 
สํานักปลัด 

6 ยุทธศาสตรดานสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
 

7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารท่ัวไป 
การดําเนินการอ่ืน 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

รวม 7 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน  5 สํานัก/กอง 
 

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร ใหลงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ยุทธศาสตร อาจจะมีหลาย 

                   ดาน หลายแผนงานก็ได และหนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุน มีหลาย 

        หนวยงานตามความเปนจริงได 

   2. ดาน ใหลงดาน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ 

                   รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม เปนตน 

3. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย 

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม

สงเคราะห เปนตน 

 

 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 9,463,200     6 2,700,000       5 2,250,000     3 1,100,000     4 1,555,458     28 17,068,658     

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 20,000         2 20,000            2 20,000          2 20,000 2 20,000 10 100,000

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 260,000       3 260,000          3 260,000        3 260,000 3 260,000 15 1,300,000

     2.1 แผนงานเกษตร 6 290,000       6 290,000          6 290,000        6 290,000 6 290,000        30 1,450,000       

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ

     3.1 แผนงานการศึกษา 20 2,989,000     20 2,989,000       20 2,989,000     20 2,989,000 20 2,989,000 100 14,945,000

     3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 600,000       5 600,000          5 600,000        5 600,000 5 600,000 25 3,000,000

     3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1 300,000        - - 1 170,000        2 470,000          

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,250,000     5 1,450,000       3 700,000        2 200,000 3 350,000        18 3,950,000       

     4.2 แผนงานการเกษตร 5 240,000       5 240,000          5 240,000        5 240,000 5 240,000        25 1,200,000       

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

    5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 3 1,500,000     3 1,500,000       

    5.2 แผนงานการเกษตร 3 1,500,000     2 1,000,000       1 500,000        2 1,000,000 4 2,000,000     12 6,000,000       
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ป 2568 ป 2569ป  2566 ป 2567 ป 2570 รวม 5  ป



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.1 แผนงานงบกลาง 4 8,720,000     4 9,220,000       4 9,720,000     4 10,220,000 4 10,720,000   20 48,600,000     

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 660,000       5 660,000          5 660,000        5 660,000 11 1,260,000     31 3,900,000       

    6.3 แผนงานสาธารณสุข 12 420,000       12 420,000          12 420,000        12 420,000 12 420,000        60 2,100,000       

    6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 7 280,000       7 280,000          7 280,000        7 280,000 7 280,000        35 1,400,000       

    6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 450000 10 450000 10 450000 10 450,000 10 450,000        50 2,250,000       

7) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนา

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
12 545,000       12 545,000          12 545,000        12 545,000        12 545,000        60 2,725,000       

     7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 200,000       1 500,000          - - 1 500,000 2 2,500,000     5 3,700,000       

รวม 110      27,887,200  105       21,624,000    101     20,224,000  99             19,774,000  114     26,149,458  529        115,658,658  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร

ป  2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5  ป



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  1 ดานคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู
ท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 
บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 8 ม. ยาว 401 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหลทาง
ขางละ 0.20 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
3,208 ตรม. 

1,800,000 - - - - ระยะทางยาว 
401 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกคุมบาน
เหลาถึงโคกปาชา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว 
1,200 ม. สูง 1 ม.  
ลงหินคลุก กวาง 4 ม. 
ยาว 1,200  ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 500,000 - ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบาน หมูท่ี 3 บานจอก 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 465 ม. 
หนา 0.15 ม.  

5000,000 500,000 500,000 - - ระยะทางยาว 
465 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสายโคกปา
ชาถึงหนองซํา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ถนนดิน กวาง 3 ม. ยาว 
2,000 ม. สูง 1 ม.  
ลงหินคลุก กวาง 3 ม. 
ยาว 2,200  ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่
แยกบานนายสุทัศน-
ถนนลาดยางนาโพธ์ิ- 
พุทไธสง (หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ยาว 1,120 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทางขางละ 
0.50 ม.  

500,000 - - - - ระยะทางยาว 
1,120 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
บานนางไพลอต ลอมไธสง  
(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 24 ม. 
หนา 0.15 ม. 

57,600 - - - - ระยะทางยาว 
24  เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
บานนางหอมจีน เตียนศรี  
(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 24 ม. 
หนา 0.15 ม. 

57,600 - - - - ระยะทางยาว 
24  เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนาปู
ตา(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 

48,000 - - - - ระยะทางยาว 
20  เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกเขาหนอง
ไผ (หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 130 ม. 
สูง 1 ม. ลงหินคลุก กวาง 
5 ม. ยาว 130  ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - - 55,458 ระยะทางยาว 
130 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยง
านรับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองตอ (หมูท่ี 8) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 513 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทางยาว 
513 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงหินคลุกเสนหนอง
โนนวัดเกา (หมู 8) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 180 ม. 
สูง 1 ม. ลงหินคลุก กวาง 
5 ม. ยาว 180  ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 100,000 - ระยะทางยาว 
180  เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายอดุลย ดีเลิศ-บาน
นางไสวหงสอวน (หมู 9) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 900  ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว   
900 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสาม
แยกสวนนายโชคชัย สังฆ
เวชถึงสามแยกตนจานนา
นายทองอยู ไกรนอก (หมู 
10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 - - - - ระยะทางยาว 
240  เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนดิน
สายหนองคูขาด-โนนเฒา
เอป (หมู 10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 2,700 
ม. สูง 1 ม. 

- 500,000 - - - ระยะทางยาว  
2,700 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนาบานพอสุด (หมู 10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 250,000 - - ระยะทางยาว  
100 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงหินคลุกสามแยก
หนองกุง-หนองแต(หมู 
10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 1,600 
ม. สูง 1 ม. ลงหินคลุก 
กวาง 5 ม. ยาว 1,600   
ม. หนา 0.10 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว   
1,600 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายบุญ เทียนมิ่ง
มาตยไปบอขยะ (หมู 
11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 200,000 - - - ระยะทางยาว   
300 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
บานนายไสว จากนอก 
(หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 500,000 - - - ระยะทางยาว   
300 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมซอยบาน
นางสุควร ใจเท่ียง ไป
หนองคูใหม 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 500,000 - - ระยะทางยาว    
300 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน 19 โครงการ 9,463,200 2,200,000 1,750,000 600,000 1,055,458    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  1 ดานคมนาคม 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาลปใหม 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาล
ปใหม 

จัดปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 6 
หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ70ของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยไมเกิด
อุบัติเหต ุ

สํานักปลัด 

2 โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาล
สงกรานต 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต 

จัดปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต 
6 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ70ของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยไมเกิด
อุบัติเหต ุ

สํานักปลัด 

จํานวน 2 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  2 ดานเศรษฐกิจ 
 2. 1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชนตําบลนา
โพธ์ิ 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีความรู
เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนจํานวน 
100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนวัย
ทํางานท่ีวางงาน 

ประชาชนมีความรู
ดานการประกอบ
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย 

เพ่ือสรางอาชีพ 
สรางรายไดให
ประชาชน 

ประชาชนจํานวน  
60 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนวัย
ทํางานท่ีวางงาน 

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการสงเสริมพัฒนา

อาชีพใหกับผูดอยโอกาส 
เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีความรู
เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ 

จํานวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนวัย
ทํางานท่ีวางงาน 

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

จํานวน 3 โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  2 ดานเศรษฐกิจ 
 2.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการปลูก
ขาวพันธดี 

เพ่ือใหเกษตรกรใน
ตําบลมีเมล็ดขาว
พันธดี มีความรู
เก่ียวกับการปลูก
ขาวแผนใหม 

จํานวน 6 หมูบาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีความรู
ดานการประกอบ
อาชีพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหเกษตรกรได
นําแนวทางตาม
พระราชดําริมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

เกษตรกร 60 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนไดเรียนรู
และนําหลักหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
พระราชดําริมาใช
ในการดําเนินชีวิต 

 

3 โครงการอนุรักษพันธปลา
แหลงนํ้าสาธารณะของ
ชุมชน "มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน" 

เพ่ือสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตยนํ้าแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ปลอยพันธปลา 6 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนได
เพาะเลี้ยงสัตยนํ้า
เพ่ือเพ่ิมรายได 

 

4 โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลง 2.เพ่ือแกไข
ปญหานํ้าทวม 

จํานวน 6 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ปญหาภัยแลงและ
นํ้าทวมไดรับการ
แกไข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริมพันธ
ผัก (จัดหาพันธุผัก) 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
พืชผักไวบริโภคใน
ครัวเรือน 

จัดหาพันธผักแก
เกษตรกรจํานวน 150 
ราย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ครัวเรือนของ
เกษตรกรมีผัก
ปลอดสารพิษไว
บริโภค และมี
อาชีพหลังฤดูทํานา 

สํานักปลัด 

6 โครงการผลิตปุยพืชสด
และปุยอินทรียชีวภาพ 

เพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจายในครัวเรือน 

ฝกอบรม/สงเสริม
ความรูสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

จํานวน 6 โครงการ 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ , 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี, 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  3 ดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน 
-เพ่ือสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของ ศพด. (รายหัว) 
-เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ 
ศพด. หรือหนังสือสั่ง
การอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ฯลฯ 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นาโพธ์ิ 

 

773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 เด็กไดรับ
สารอาหาร
ครบถวนและมี
สื่อการเรียน
การสอนท่ี
ทันสมัย
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายและ
สติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

2 อุดหนุนสนับสนุน
คาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณเปน
คาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 นักเรียน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

นักเรียนไดรับ
สารอาหาร
ครบถวน 
รางกาย
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 คาใชจายอาหารเสริม
(นม)  

เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม(นม) 

- เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด  
- นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
นาโพธ์ิ 
 

832,000 832,000 832,000 832,000 832,000 เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงไดรับ
สารอาหารท่ีมี
ประโยชนตอ
รางกาย 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายและ
สติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการ 

แขงขันทักษะ 

วิชาการศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการ
จัดการแขงขันทักษะ
วิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
ไดเขารวมการ
แขงขันทักษะ
วิชาการ 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสุขภาพดีมี
พัฒนาการสมวัย 

เพ่ือจัดอบรมและจัด
กิจกรรมปองกัน เฝา
ระวังโรคติดตอและ
การประเมิน
พัฒนาการ 
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ครแูละผูปกครอง 
รูวิธีปองกันโรค
และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

- 56 - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการคัด 
แยกขยะศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
ในสังกัด 

เพ่ือใหเด็กรูจักแยก
ประเภทของขยะ 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

เด็กรูจักแยก
ประเภทของ 
ขยะได 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการแขงขันกีฬา
สีศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กได
ฝกฝนดานกีฬา 
และไดออก 
กําลังกาย 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

เด็กไดรวม
แขงขันกีฬาและ
ไดออกกําลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการปฐมนิเทศ
เด็กเล็กและ
ผูปกครอง 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ปฐมนิเทศเด็กเล็ก 
และผูปกครองไดรับ
ทราบถึงขอตกลง
รวมกัน 

ครูและผูปกครอง
นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

ผูปกครองเขาใจ
และรับทราบ
ขอตกลงรวมกัน 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพคณะกรรม 
การบริหาร ศพด. 
และคณะกรรมการ
การศึกษา อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ  
บริหาร ศพด. และ 
คณะกรรมการศึกษา 
อบต. มีสวนรวม 
ในการประเมิน ติดตาม
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการ  
บริหาร ศพด. และ 
คณะกรรมการศึกษา 
อบต. จัดประชุม 
คณะกรรมการ 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

อบต./ศพด.  
มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการศึกษา 

ดูงานผูบริหาร/
คณะกรรมการ 

บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการศึกษา 
อบต. และครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพ่ือสงเสริมให
ผูบริหาร/
คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการศึกษา 
อบต. และครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
ไดศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

ผูบริหาร/คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการศึกษา 
อบต. และครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

ผูบริหาร  
ผูบริหาร/
คณะกรรมการ 
บริหาร ศพด./ 
คณะกรรมการ
ศึกษา อบต. 
และครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาได
ศึกษาและ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการทัศนศึกษา 
แหลงเรียนรู 
ภายนอกสถานท่ี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดเปดโลก
ทัศน ไดเรียนรูนอก
สถานท่ี 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ และ
ผูปกครอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

เด็กไดเปดโลก
ทัศน ไดเรียนรู 
นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการวันพอ
แหงชาติ 
 

เพ่ือเปนคาใชจายจัด
กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ และ
ผูปกครอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

เด็กและปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดไดรวม
กิจกรรม 
และไดแสดงออกถึง
ความรักที่ม ี
ตอพอ แม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการวันแม
แหงชาติ 

เพ่ือเปนคาใชจายจัด
กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ และ
ผูปกครอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 

เด็กและปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดได
รวมกิจกรรม 
และไดแสดงออก
ถึงความรักท่ีม ี
ตอพอ แม 

กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการมอบแฟม
สะสมผลงานใหเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและเกิด
แรงบันดาลใจใน
การศึกษาเลาเรียน 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละชอง
เด็กกอนวัย
เรียน 

ผูปกครองเห็น
ความสําคัญกับ
การศึกษาและ
เด็กมีความ
ภาคภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักดาน
คุณธรรม จริยธรรม
ในเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในสังกัด ศพด. 
อบต.นาโพธ์ิ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย 
70 

เด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแหงชาต ิ

เพ่ือพัฒนาโอกาส
ทางการศึกษาและ
พัฒนาการ 
ทางดานรางกาย 
จิตใจ สังคม และ 
สติปญญาของเด็ก 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นาโพธ์ิ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตพ้ืนท่ีได
เขารวมกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัวเน่ืองใน
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัวเน่ือง
ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

บุคลากร อบต.
นาโพธ์ิ 
ประชาชนท่ัวไป
ไดถวายความ
จงรักภักดีตอ 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว 

 

18 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

บุคลากรของ 
อบต.นาโพธ์ิ 
ประชาชนได
ถวายความจงรัก
ภัคดีตอสมเด็จ
พระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปหลวง เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ระบรมราชินี
นาถพระบรมราช
ชนนีพันปหลวงเน่ือง
ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

บุคลากรของ 
อบต.นาโพธ์ิ 
ประชาชนได
ถวายความจงรัก
ภัคดีตอสมเด็จ
พระนางเจา
สิริกิติ์พระบรม
ราชินีาถพระบรม
ราชชนนีพันป
หลวง 

 

20 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัด
งานรัฐพิธีประจําป 

อุดหนุนงบประมาณท่ี
ทําการปกครองอําเภอ
นาโพธ์ิ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
กิจกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

มีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
และการจัดงาน
รัฐพิธีประจําป 

 

จํานวน 20 โครงการ 2,989,000 2,989,000 2,989,000 2,989,000 2,989,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ , 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี, 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  3 ดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 

เพ่ือเปนการสงเสริม
อนุรักษประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 

ประชาชนในเขตตําบลนา
โพธ์ิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

สงเสริมอนุรักษ
ประเพณีบุญบ้ัง
ไฟใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปนจักรยาน
เพ่ือสุขภาพ กราบพระ
ชมภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย และ
อนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

ผูบริหาร พนักงานสวน
ทองถ่ิน สมาชิสภาอบต. 
และประชาชนท่ัวไป รวม 
100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผูบริหาร 
พนักงานสวน
ทองถ่ิน สมาชิ
สภาอบต. และ
ประชาชนท่ัวไป 
การออกกําลัง
กาย และอนุรักษ
มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธ์ิ 

เพ่ืออนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชาวนา
โพธ์ิ 

สนับสนุนงบประมาณ ท่ี
ทําการปกครองอําเภอนา
โพธ์ิ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนอําเภอ
นาโพธ์ิไดอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของชาวนา
โพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

เพ่ืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมโบราณ
ใหคงอยูและสืบสาน
ถึงอนุชนรุนหลัง 

สนับสนุนงบประมาณท่ีทํา
การปกครองจังหวัด 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณใหคงอยู
และ
ประวัติศาสตรให
ชนรุนหลังได
ทราบ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนไดออก
กําลังกายและหางไกล
ยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
จํานวน 6 หมูบาน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เยาวชน 
ประชาชน ใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน
หางไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

จํานวน 5 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ , 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี, 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  3 ดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถ่ิน
ไทยผานการเลน (กอสราง
สนามเด็กเลนสรางปญญา) 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการทางดาน
รางกายและอารมณ 

กอสรางสนามเด็กเลน 
สรางปญญา ศพด.ในสังกัด 

- - - - 170,000 มีสนามเด็กเลน
สรางปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
มีสนามเด็กเลน 
สรางปญญา 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

 

2 ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดภาพแวดลอม
และบรรยากาศ
ภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหสะอาด
สวยงามเพียงพอ 

มีอาคารเรยีนท่ีเอ้ือตอการ
จัดประสบการณ 
สําหรับเด็ก (ตามแบบท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ กําหนด) 

- - 300,000 - - มีอาคารเรียน 
เพ่ิมข้ึนจํานวน 
1 แหง 

มีอาคารเรยีนท่ี
เอ้ือตอการจัด
ประสบการณ 
สําหรับเด็ก 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

 

จํานวน 2 โครงการ - - 300,000 - 170,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิท่ี์  4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางหมูบาน 
(หมูท่ี 3) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 
 

ยาว 650 เมตร กวาง 
 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
650 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

2 โครงการซอมแซมฝาปด
ทอระบายนํ้า (หมูท่ี 7) 

เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนใน
การสัญจร 

ซอมแซมฝาปดทอ
ระบายนํ้า (ตามแบบ
แปลนท่ีอบต.กําหนด) 

50,000 - - - - รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้าสายบานนาย
เกรียงชุน-บานนางอภิรดี 
จําชาติ (หมูท่ี 7) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 
 

ยาว 600 เมตร 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร พรอมบอพัก 

- 500,000  - - ระยะทางทอ
ระบายนํ้ายาว 
600 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนหนาบานนาย
จําป-หนาบานนายสุรศักดิ์ 
(หมู 8) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 
 

ยาว 200 เมตร กวาง 
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร 

500,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
200 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
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 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมจากหมูบานลงสู
หนองสาธารณะ
ประโยชน (ขางโดม) 
(หมู 9) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 
 

ยาว 100 เมตร กวาง 
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร 

- 250,000 - - - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
100 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิให
มีสภาพสวยงาม 
สะอาด เปนระเบียบ 
เปนท่ีนาติดตองาน
ราชการ 

ปรับปรุงภูมิทัศนองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 
ตามแบบ อบต.นาโพธ์ิ
กําหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
นาโพธ์ิใหมีสภาพ
สวยงาม เปน
ระเบียบ 

กองชาง 

7 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 3 บาน
จอก 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

150,000 - - - - รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 7 บาน
โศกกะฐิน 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

- 150,000 - - - รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

9 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 8 บาน
หนองตอ 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

- - 150,000 - - รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

10 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 9 บาน
หนองหญารังกา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

- - - 150,000 - รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

11 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 10 บาน
หนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

- - - - 150,000 รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดบอท้ิง
ขยะ หมูท่ี 11 บาน
หนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงขยะ ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 
4,488 ลบ.ม. 

- - - - 150,000 รอยละครัวเรือน
ท่ีมีการกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

รวม 12 โครงการ   1,250,000 1,450,000 700,000 200,000 350,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  4 ดานสิ่งแวดลอม  
 4.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักนํ้า รักปา 
รักษาแผนดิน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
ในชุมชนและเปน
การเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคล 

แหลงนํ้า ปาชุมชน ใน
เขตตําบลนาโพธ์ิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

พ้ืนท่ีปาไมมีมากข้ึน สํานักปลัด 

2 โครงการคลองสวย นํ้าใส 
นาโพธ์ิมีสุข 

เพ่ือปรับปรุงแหลง
นํ้าสาธารณะ 

ปรับปรุงแหลงนํ้า 
สาธารณะหมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการ
จัดการนํ้าเสียอยาง
ครบวงจร 

สํานักปลัด 

3 โครงการลดขยะ ลดภาระ
ของชาวบานนาโพธ์ิ 

เพ่ือเกิดการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการลด
ปริมาณขยะและการ
อนุรักษแหลงนํ้า 

เยาวชนจํานวน 100 
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

เกิดการมีสวนรวม
ของเยาวชนในการ
จัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการลด
ปริมาณขยะและ
การอนุรักษแหลง
นํ้า 

สํานักปลัด 

4 โครงการนาโพธ์ิสะอาด
ชุมชนนาอยู 

เพ่ือใหชุมชนมีความ
สะอาด นาอยู เปน
ระเบียบ 

6 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ชุมชนมีความ
สะอาด นาอยู เปน
ระเบียบ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 4.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.) 

สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
และพันธพืชทองถ่ิน 
สํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ิน ตามกรอบ
แนวทางของ
(อพ.สธ.) 

จํานวน 6 หมูบานเขามา
มีสวนรวมในการเรียนรู
และรวมอนุรักษ
ทรัพยากรทองถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
และพันธพืช
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

จํานวน 5 โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบทอ
นํ้าประปาหมูบาน หมูท่ี 10 
บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบทอ
นํ้าประปาหมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปาหมูบาน (หนอง
หวา) หมูท่ี 11 บานหนอง
หวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา
หมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปาหมูบาน (หนอง
ใหม) หมูท่ี 11 บานหนอง
หวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา
หมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

จํานวน  3  โครงการ - - - - 1,500,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย (หมูท่ี 3) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

500,000 - - - - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
นํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค
บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

2 โครงการระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย (หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

- 500,000 - - - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
นํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค
บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกโนนวัด
เกา (หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค 
บริโภค 

กวาง 60 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
นํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค
บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
รอยละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกหนอง
หญารังกา (หมูท่ี 9) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 60 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
นํ้าใชเพ่ือการเกษตร 
อุปโภคบริโภคเพ่ิม
มากขึ้นรอยละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางระบบสูบ
นํ้าเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยจากหนองคูขาด
ไปหนองมวงพรอมหอถังสูง 
(หมูท่ี 10) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

500,000 - - - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางระบบสูบ
นํ้าเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยหนองใหม (หมูท่ี 
11) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

- - - - 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกหนองใหม 
(หมูท่ี 11) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 60 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึก 3 เมตร 

500,000 - - - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอกหนองหวา 
(หมูท่ี 11) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 60 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึก 3 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
นํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค
บริโภคเพ่ิมมากขึ้น
รอยละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกคลองโคก
หนองไผ (หมูท่ี 11) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 2 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกคลองโนน 
ขลิ้น (หมูท่ี 11) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 14 เมตร ยาว 
700 เมตร ลึก 2 เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางระบบสูบ
นํ้าเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยจากหนองหวาไป
หนองใหม 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

- - - - 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค บริโภค 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอก
คลองรอบท่ีทําการ 
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กวาง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 2 
เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร 
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร
อุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

จํานวน 12 โครงการ 1,500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 2,000,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต, 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  6 ดานสังคม 

6.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือชวยเหลือ
สวัสดิการผูสูงอายุ
ในพ้ืนท่ี 

ผูสูงอายุในเขต อบต. 
นาโพธ์ิอายุ 60 ปข้ึน
ไปและข้ึนบัญชีไว 

6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุในตําบล
นาโพธ์ิมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือชวยเหลือ

สวัสดิการผูพิการ
ในพ้ืนท่ี 

ผูพิการในเขต อบต.  
นาโพธ์ิ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูพิการในตําบล
นาโพธ์ิมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 เบ้ียยังชีพผูปวย

เอดส 
เพ่ือชวยเหลือ
สวัสดิการผูปวย
เอดสในพ้ืนท่ี 

ผูปวยเอดสในเขต 
อบต.นาโพธ์ิ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูปวยเอดสใน
ตําบลนาโพธ์ิมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 เงินสนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบลนา
โพธ์ิ 

เพ่ือสนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบลนา
โพธ์ิ 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลนาโพธ์ิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

มีงบประมาณ
สนับสนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบลนา
โพธ์ิ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

จํานวน 4 โครงการ 8,720,000 9,220,000 9,720,000 10,220,000 10,720,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี2บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 3 บาน
จอก 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 7 บาน
โศกกะฐิน 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 8 บาน
หนองตอ 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

4 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 9 บาน
หนองหญารังกา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 
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6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 10 บาน
หนองหวา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจร
ปด 

- - - - 100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 11 บาน
หนองหวา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจร
ปด 

- - - - 100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพ่ือฝกทักษะการ
ปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติแกจิตอาสา 

อบรมจิตอาสา
ท้ัง 6 หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จิตอาสาภัยพิบัติมี
ทักษะความรู
ความสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได
อยางถูกตอง 

สํานักปลัด 

8 โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิก อปพร. อบต. 
นาโพธ์ิ 

เพ่ือทบทวนทักษะ
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัยแก
สมาชิกอปพร. 

สมาชิกอปพร.
จํานวน 100 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สมาชิก อปพร.มี
ทักษะ
ความสามารถใน
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 
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6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพ
กูภัย อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือทบทวนทักษะ
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัยแก ทีม
กูภัย 

ทีมกูภัย จํานวน 
21 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ทีมกูภัยมีทักษะ
ความสามารถใน
การกูภัย 

สํานักปลัด 

10 โครงการฝกอบรมปองกัน
และระงับอัคคีภัย  

เพ่ือปองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน 

ฝกอบรม 6 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สถานศึกษาและ
ชุมชนปลอดจาก
อัคคีภัย 

สํานักปลัด 

11 โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
ชีพ-กูภัยเพ่ือใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล 

เพ่ือใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล 

บริการผูปวย
ฉุกเฉิน 6 
หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชน ไดรับ
การชวยเหลือและ
รักษาอยาง
ทันทวงที 

สํานักปลัด 

จํานวน 11 โครงการ 660,000 660,000 660,000 660,000 1,260,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต, 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  6 ดานสังคม 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 3 บานจอก 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 8 บานหนองตอ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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6.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 9 บานหนองหญารัง
กา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนรอย
ละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 10 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนรอย
ละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนรอย
ละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

7 โครงการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาด
อ่ืน ๆ 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลไดรับการ
ปองกันควบคุมโรค 

จํานวน 6 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละครัวเรือน
ท่ีมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 
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6.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลไดรับความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 

 ุสุนัขและแมว 6 
หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

ประชาชนในตําบล
ไดรับความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

9 โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชน
ตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนจํานวน 100 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

ประชาชนมีความรู
ดานสาธารณสุข 

สํานักปลัด 

10 โครงการอบรมใหความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ใหกับแกนนํา
สุขภาพในการให
ความรูดานการดูแล
สุขภาพ 

แกนนําสุขภาพจํานวน 
6 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,0000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

แกนนําสุขภาพมี
ความรูดานการดูแล
สุขภาพ 

สํานักปลัด 

11 โครงการรณรงคให
ความรูดานการ
สาธารณสุขเพ่ือการ
ปองกันโรค 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูดานการ
สาธารณสุขเพ่ือการ
ปองกันโรค 

รณรงคใหความรูแก
ประชาชน 6 หมูบาน 

10,000 10,000 10,00 10,000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

ประชาชนมีความรู
ดานสาธารณสุขดาน
ควบคุมโรค 

สํานักปลัด 

12 โครงการอบรมใหความรู
เรื่องเอดสแกเยาวชน
ตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือใหเยาวชนมี
ความรูเรื่องโรคเอดส 

อบรมเยาวชนจํานวน 
60 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

เยาวชนมีความรูเรื่อง
โรคเอดส 

สํานักปลัด 

จํานวน 12 โครงการ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

- 82 - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต, 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  6 ดานสังคม 

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอยูอยางไรกับวัย
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหความสําคัญ
กับผูสูงอายุ ไดสราง
ความสัมพันธตอกัน 

สูงอายุจํานวน 150 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

คนในครอบครัว
มีความสัมพันธ
อันดีกับผูสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุตําบลนาโพธ์ิ 
เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในเขตตําบล
นาโพธ์ิ 

ผูสูงอายุจํานวน 60 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกายท่ี
ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูพิการและผูดูแลคน
พิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ 
ผูสูงอายุในเขต 
อบต.นาโพธ์ิ 

พิการ ผูสูงอายุจํานวน 80 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูพิการผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธ์ิ 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การจัดการเรียนรู
ของผูสูงอายุอบต.นา
โพธ์ิ 

ผูสูงอายุอบต.นาโพธ์ิ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือเยี่ยมบานเด็ก 
ผูสูงอายุผูดอยโอกาส 
-เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกเด็ก 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

เด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ในเขตพ้ืนท่ีอบต.นาโพธ์ิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เด็ก 
ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย 

เพ่ือชวยเหลือสังคม
และกิจกรรมสา
ธารณกุศลตางๆของ
จังหวัดบุรีรัมย 

สนับสนุนงบประมาณให
สนง.เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนผู
ยากไรและ
ผูดอยโอกาสทาง
สังคมไดรับการ
ดูแลใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอาย ุ

จํานวน 80 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
จํานวน 7 โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000    
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต, 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  6 ดานสังคม 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งบทบาทสตร ี

เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพ สราง
ความรู ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเอง
ของสตรีใหมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอยละ 
80 

ทําใหเกิด
ศักยภาพ มี
ความรู ทักษะ 
ของการพัฒนา
ตนเองของสตรี
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการปองกันและแกไข
การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร (วัยเรียน วัยใส รัก
อยางไรไมใหเสี่ยง) 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักและองค
ความรูเรื่องปองกัน
และแกไขการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

เด็กและเยาวชน ท้ัง 6 
หมูบาน จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอยละ 
80 

เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุมกันตอ
การมี
เพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและ
การตั้งครรภท่ีไม
พรอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือจัดทําแผนการ
พัฒนาทองถ่ิน
เปนไปตามกรอบ
แนวทางตาม
ระเบียบ 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธ์ิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนสําเร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ทําใหทองถ่ินมี
การพัฒนาไป
ในทางท่ีถูกตอง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

เพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาหมูบาน
ใหเหมาะสมและ
เปนปจจุบัน 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธ์ิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนสําเร็จ
ตามเวลาท่ี
กําหนด 

ทําใหหมูบานมี
แผนการพัฒนา
ไปในทางท่ี
เหมาะสมและ
ขอมูลเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด 

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

สนับสนุน
งบประมาณท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนา
โพธ์ิเพ่ือจัดหาวัสดุ
ตรวจสารเสพติด
และอุปกรณสําหรับ
คนหาผูเสพยาเสพ
ติด เขารับการ
บําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณท่ีทํา
การปกครองอําเภอนาโพธ์ิ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

อําเภอนาโพธ์ิ 
สามารถจัดหา
วัสดุตรวจสาร
เสพติดเพ่ือไป
คนหาคนหาผู
เสพยาเสพติด 
เตรียมการบําบัด 
รักษาฟนฟู
สมรรถภาพ           
ผูติดยาเสพติดได
ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
มากข้ึน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการครอบครัวอบอุน 
ชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือสรางความพันธ
อันดีระหวางบุคคล
ในครอบครัว ชุมชน
มีความเขมแข็ง 

ประชาชน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

บุคคลใน
ครอบครัวมีความ
พันธอันดีตอกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ ประชาชน
ท่ัวไป และพนักงาน 
เจาหนาท่ี อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือกระตุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษาความ
สะอาดและรวมกัน
ปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
หมูบานในท่ีพักของ
ตนเองใหสะอาด 

ผูเขาอบรมจํานวน 150 
คน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 จํานวน 150 
คน 

ประชาชน
รวมกันรักษา
ความสะอาดและ
รวมกันปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ในหมูบานในท่ี
พักของตนเองให
สะอาด 

สํานักปลัด 

8 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 
ประจําป 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดใหกับนักเรียน
และเยาวชน 

นักเรียนเยาวชน จํานวน 
100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

นักเรียน เยาวชน 
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ไม
ของเก่ียวกับยา
เสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานของประชาชนใน
เขต อบต.นาโพธ์ิ 

-เพ่ือเปนคา
ดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือรับทราบ
ขอมูลพ้ืนฐาน ของ
ประชาชนในเขต 
อบต. -เพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหา
พ้ืนฐานของ
ประชาชน 

ขอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชน 6 หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

ทราบขอมูล
พ้ืนฐาน ของ
ประชาชนในเขต 
อบต. สามารถ
แกไขปญหา
พ้ืนฐานของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการครอบครัวอบอุน
เพ่ิมพูนศักยภาพชีวิต 

เพ่ือใหเกิดความรัก
ความอบอุนใน
ครอบครัวในชุมชน 

จํานวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

เกิดความรัก
ความอบอุนใน
ครอบครัวใน
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

จํานวน 10 โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  7 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือใหบุคลากรใน
ตําบลไดรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร/การ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา
อบต./พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง
จํานวน 50 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

บุคลากรใน
ตําบลปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายในการรับเสด็จ เพ่ือเปนการ
เตรียมการรับเสด็จฯ 

การรับเสด็จฯ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

มีงบประมาณใน
การรับเสด็จฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ อบต. 
นาโพธ์ิ ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

เพ่ือเปนการเชิดชู
เกียรติพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จางผูปฏิบัติหนาท่ี
บริการประชาชน
ดีเดน 

พนักงานสวนตําบล 20 
คน พนักงานจาง 3 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจางมี
ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 
และการบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

-89- 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพ่ือสงเสริมเพ่ิม
ประสิทธ์ิภาพ ใน
การใหบริการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลใหดีข้ึน 

สํารวจความพอใจของ
ผูรับบริการ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

องคกรมี
ประสิทธิภาพใน
การใหบริการดี
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

5 โครงการอบต.เคลื่อนท่ี
ใหบริการประชาชน พรอม
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของอบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนในเชิงรุก -
เพ่ือเปนชองทางให
ประชาชนเขาถึงการ
บริการของ อบต.นา
โพธ์ิมากข้ึน และเพ่ือ
ลดรายจายของ
ประชาชน 

ออกใหบริการ 6 
หมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ในการใหบริการ
ประชาชนของ
อบต.นาโพธ์ิเพ่ิม
มากข้ึน 

 

6 โครงการขอรับการสนับสนุน
การดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนาโพธ์ิ
ในการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือเปน
ศูนยกลางในการ
ชวยเหลือประชาชน 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนาโพธ์ิใน
การดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอําเภอนาโพธ์ิ 1 
ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ 

ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
อําเภอนาโพธ์ิ มี
งบประมาณใน
การดําเนินงาน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธ์ิ 

เพ่ือปลูกฝง
คุณธรรม-จริยธรรม
ใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต.
นาโพธ์ิ ไดนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
จํานวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
จาง อบต.นาโพธ์ิ 
ไดนําหลักคณ
ธรรม จริยธรรม 
ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

สํานักปลัด 

8 โครงการหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
ในการเสียภาษีสรางชาต ิ

เพ่ือใหความรู และ
ประชาสัมพันธเชิญ
ชวนประชาชนให
เสียภาษีอากร 

ประชาชน 6 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเสีย
ภาษีอากรให
หนวยงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนเสียภาษี
อากรใหหนวยงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 

9 โครงการอบรมใหความรูใน
การเสียภาษีใหกับประชาชน 
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือใหความรูในการ
เสียภาษีใหกับ
ประชาชน 

ประชาชนชนจํานวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ประชาชนเสียภาษี
อากรใหหนวยงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 

10 โครงการใหความรูเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง 

ประชาชน 60 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับ
กระบวนการ
เลือกตั้ง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการสรางพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสรางจิตสํานึก
พลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย 

อบรมประชาชนจํานวน 
90 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกพลเมือง
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

12 โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธ์ิ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูดานกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน 

ประชาชนจํานวน 50 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

ประชาชนมีความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

จํานวน 12 โครงการ 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ท่ี  7 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางตอเติม
หองเก็บเอกสาร
สํานักงาน 

เพ่ือเปนท่ีเก็บ
เอกสารสํานักงาน 
อบต.นาโพธิ์ 

อาคารกวาง 6 เมตร
ยาว ๖ เมตรสูง ๓
เมตร 

200,000 - - - - รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ใหบริการ 

อบต.นาโพธิ์มี
ท่ีเก็บเอกสาร
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค อบต. นาโพธ์ิ 

เพ่ือใหมีอาคาร
อเนกประสงคเปน
สถานท่ีรองรับใน
การจัดประชุม/จัด
โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต.นาโพธ์ิ 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค ตามแบบ
ท่ี อบต.นาโพธ์ิ กําหนด 

- - - - 2,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตอสถานท่ีจัด
ประชุม/จัด
โครงการ/
กิจกรรม 

อาคาร
อเนกประสงค
รองรับจํานวน
ประชาชนใน
การจัดประชุม/
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารสํานักงานท่ีทําการ 
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือรองรับการ
บริการและ
เอ้ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการ 

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงานท่ีทําการ อบต.
นาโพธ์ิ (ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด) 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตอสถานท่ี
ติดตอราชการ
เพ่ิมข้ึน 

อาคารท่ีทําการ
อบต.นาโพธ์ิ
สามารถรองรับ
การบริการและ
เอ้ืออํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร

อเนกประสงค 

เพ่ือเปนสถานท่ี
รองรับในการจัด
ประชุม/จัด
โครงการ/
กิจกรรมของ 
อบต.นาโพธิ์ 

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารอเนกประสงค 
อบต.นาโพธิ์ (ตาม
แบบท่ีอบต.นาโพธิ์
กําหนด) 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตอสถานท่ีใน
การจัดประชุม/
จัดโครงการ/
กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

อาคาร
อเนกประสงค
สามารถรองรับ
จํานวนประชาชนใน
การจัดประชุม/
โครงการ/กิจกรรม 

กองชาง 

5 โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานท่ีทําการ อบต. 
นาโพธ์ิ 

เพ่ือรองรับการ
บริการและ
เอ้ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการ 

ตอเติมอาคารสํานักงาน
ท่ีทําการ อบต.นาโพธ์ิ 
(ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด) 

- - - 500,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอ
สถานท่ีติดตอ
ราชการเพ่ิมข้ึน 

อาคารท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิสามารถรองรับ
การบริการและ
เอ้ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน 

กองชาง 

จํานวน 5 โครงการ 200,000 500,000 - 500,000 2,500,000    
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แบบ ผ. ๐๒/2 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองหวา-บานหนองคูบัว 
ตําบลตะก่ัวปา อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน 
รหัสสายทาง บร.ถ.107-
002 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร ยาว 2,750 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
ไหลทางขางละ 0.30 เมตร 

9,800,000 - - - - ระยะทางยาว
2,750 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

อบจ./ 
หนวยงาน

อ่ืน 

2 โครงการเสริมผิวลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สาย
บานหนองหวา หมูท่ี 11 – 
บานจอก หมูท่ี 3 รหัสสาย
ทาง บร.ถ.107-001 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 7 เมตร ยาว 2,760 
เมตร หนา 0.50 เมตร 
ไหลทางขางละ 0.30 เมตร 

8,626,000 - - - - ระยะทางยาว
2,760 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

อบจ./ 
หนวยงาน

อ่ืน 

จํานวน 2 โครงการ 18,426,000 - - - -    
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

- ๙๕ - 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เกาอ้ีบริการประชาชน ขนาด 4 ท่ีน่ัง 
จํานวน 4 ชุด ๆละ 6,000 บาท 

24,000 - - - - สํานักปลัด 
 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 - - - - สํานักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 15 ตัว - - - - 30,000 สํานักปลัด 
 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีสภา อบต. จํานวน 15 ตัว 15,000 - - - - สํานักปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบอัดทาย มีคุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ 

- - - - 2,400,000 สํานักปลัด 
 

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ 

- - - - 59,000 สํานักปลัด 
 

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูไมเก็บของ 12 ชอง บานโลง ขนาด 
160x40x150 เซนติเมตร จํานวน 6 ชุด 
ๆ ละ 5,000 บาท 

30,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เครื่องสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า (ปมซับเมอรส) 
ขนาด 1 แรงมา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองชาง 

 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

- ๙๖ - 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถกระเชาไฟฟาเอนกประสงคชนิด 
6 ลอ กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 

- - - - 2,600,000 กองชาง 

จํานวน 9 รายการ 94,000 20,000 20,000 20,000 5,109,000  
 



สวนที่ สวนที่ 44  
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   ดังนั้น  จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไป ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ได
ตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลอง ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   เพ่ือ
นําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียด แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐. ๓/ว 7467  ลงวันท่ี ๑4  ธันวาคม  
๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖ 6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย   

 

การติดตามและประเมินผล 
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี    ๓/๒    แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1.  ปญหาสาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง วาตภัย  

น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

 2.  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน  
และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิด
โรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

http://www.dla.go.th/
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 3.  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริม
ดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

 4.  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงานวา
มีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงคปองกัน  
การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 5.  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทําแผนงาน 
โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1.  ขอสังเกต   จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ี
จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา   สาธารณสุข   ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค  – บริโภค  ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหา
เองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซ่ึง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

2. ขอเสนอแนะ   จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณี
โครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

3.  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอ
ขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  
เสนทางคมนาคมยังไมครบ   
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

----------------------------------------- 
 

                ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดมีมติเห็นชอบราง
แผนดังกลาว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 วันท่ี 29 กันยายน 2564 
เรียบรอยแลวนั้น  

     อาศัยอํานาจตามความในหมวดท่ี 5 ขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) จึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแนบมาดวยนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 

           (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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