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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

                                                                                                                            ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบุสูง     
ที่ตั้ง 
 ต าบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอวังหิน อยู่ห่าง 

จากที่ว่าการอ าเภอวังหิน  ประมาณ 7 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 
- ทิศเหนือจดต าบลธาตุ    -    ทิศใต้จดต าบลโพนยาง 
- ทิศตะวันออกจดต าบลวังหิน และต าบลโพนยาง  -    ทิศตะวันตกจดอ าเภออุทุมพรพิสัย 
 เนื้อท่ีของต าบลบุสูง โดยประมาณ     32,455   ไร่หรือประมาณ  43.235   ตารางกิโลเมตร 

       
ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง  

       (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)  
              ตั้งอยู่ที่ 60 หมู่  11  ต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
              -  โทรศัพท์  ๐๔5 – 82290-1   

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  

    แผนที่ 

N 
  
 
 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  
- สูงสุด 36 องศาเซลเซียส        - ต่ าสุด 14 องศาเซลเซียส 
-ความสูงจากระดับน้ าทะเล 120 เมตร 
 ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง   

บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิลักษณะดังนี้ 

- สูงสุด 36 องศาเซลเซียส         
- ต่ าสุด 14 องศาเซลเซียส 
- ความสูงจากระดับน้ าทะเล 120 เมตร 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง

ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง   อากาศหนาว
อุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑4 องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  2 แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า 5 แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง - แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

-ระดับน้ าใต้ดิน 5 – 8 เมตร 
-การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าแต่ละแหล่งครอบคลุมพื้นที่  1,200  ไร่ 
-ห้วย  ได้แก่  ห้วยคล้า ,  ห้วยส าราญ 
-หนอง ได้แก่  หนองฮู, หนองแมว, หนองหัวลิง, หนองอีเลิ้งน้อย, หนองศาลา 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 

ต าบลบุสูง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2379 เหตุที่ได้ชื่อว่าบุสูง พ้ืนที่หมู่บ้านเป็นที่ดอน น้ าไม่ท่วม มีป่าไม้ใหญ่
หนาทึบ บริเวณรอบที่ดอนเป็นที่ลุ่มป่าโปร่ง ในฤดูฝนมีน้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ครั้งนั้น มีสองพ่ีน้องชื่อ 
พ่อหลวงราษฎร กับจารย์สีชา มีภูมิล าเนาอยู่บ้านตาเกษ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้พากันมาท าไร่บนที่ดอน
แห่งนี้ ปีแรกเรียกว่าไร่สูง จึงเอาค าว่าสูง ต่อมาเรียกว่าท าบุ ครั้งสุดท้ายกลายเป็นบุสูง พร้อมกันนั้นได้ปลูกสร้างบ้านเรือน
ขึ้นในพ้ืนที่เดิม ภาษาพ้ืนบ้านเรียกว่าท าบุสูง และยังมีพรรคพวกมาสร้างบ้านเรือนเพ่ิมข้ึน จึงได้ตั้งชื่อ “บุสูง” ตั้งแต่นั้นมา 

เทศบาลต าบลบุสูง ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุสูง เป็นเทศบาลต าบล 
บุสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
เทศบาลต าบลบุสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

       เทศบาลต าบลบุสูงมีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 43.235 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,455 ไร่ โดยครอบคลุม 

พ้ืนที่ต าบลบุสูงทั้งต าบลพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตเทศบาลต าบลบุสูง 

 ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน ชุมชนเทศบาลต าบลบุสูงตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นที่ราบ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ปานกลาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 14 องศาเซลเซียส ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 120 เมตร และมีแหล่งน้ าไว้อุปโภค บริโภคตลอดปี มีห้วย ได้แก่ ห้วยคล้า ห้วยส าราญ และหนองน้ า 
ได้แก่ หนองฮู หนองแมว หนองหัวลิง หนองอีเลิ้งน้อย หนองศาลา หนองหัววัว 

 อาณาเขต เทศบาลต าบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ 

อ าเภอวังหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวังหินประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ จดต าบลธาตุ อ าเภอวังหิน 

 ทิศใต้ จดต าบลโพนยาง อ าเภอวังหิน 

 ทิศตะวันออก จดเทศบาลต าบลวังหิน และต าบลโพนยาง อ าเภอวังหิน 

 ทิศตะวันตก จดเทศบาลต าบลโคกจาน และต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย 
 อาณาเขตของเทศบาลต าบลบุสูง        

- ทิศเหนือจดต าบลธาตุ    -    ทิศใต้จดต าบลโพนยาง 
- ทิศตะวันออกจดต าบลวังหิน และต าบลโพนยาง  -    ทิศตะวันตกจดอ าเภออุทุมพรพิสัย 

 
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองของเทศบาลต าบลบุสูง 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
ผู้น า 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมายเลขโทรศัพท์ 

1.บ้านกะเอิน ม.1 นายสุริยา ศรีโพนดวน 08-5778-8317 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

2.บ้านบุสูง ม.2 นายตรึงเกียรติ  สมจันทร์ 08-2132-8387 
3.บ้านหนองไผ่ ม.3 นายภูวนัย  มังษา 09-3554-2979 
4.บ้านโพนดวน ม.4 นายชื่น บางใบ 08-2130-8087 
5.บ้านหัววัว ม.5  นายทวีชัย  วิถี 08-6244-2781 
6.บ้านขุมค า ม.6 นายชัยวัฒน์ ขุมค า 08-7251-5124 
7.บ้านหนองแคน ม.7 นายสมบูรณ์  อุทัย 09-0359-9186 
8.บ้านหนองนารี ม.8 นายคูณ  ค าวงษ์ 08-5205-5598 
9.บ้านโนนสาย ม.9 นางฉวี บุดดาวงค์ 08-7704-4383 
10.บ้านบวกแต้ ม.10 นายประสิทธิ์ เข็มทอง 09-0496-9181 
11.บ้านป่าใต้ ม.11 นายเชียร  แก้วใสย 08-7879-3227 
12.บ้านหนองหว้า ม.12 นายสมใจ  บุญสุข 08-9581-7582 
13.บ้านไทยบวกเตย ม.13 นายสมนึก เพ็งพันธ์ 08-8085-3141 
14.บ้านหนองศาลา ม.14 นายบุญทัน  กัลยาโพธิ์ 08-2155-4699 
15.บ้านกะเอิน ม.15 นายเหรียญ  วิถี 08-7741-8251 
16.บ้านตาตวด ม.16 นายปัด บุญศิริ 08-7966-3623 
17.บ้านหนองหมื่น ม.17 นายชีวัน  จันทะเสน 09-3518-6819 
18.บ้านหนองโดน ม.18 นายสมใจ  เผดิม 08-7876-1031,08-5016-

7669 
19.บ้านดอนพระเจ้า ม.19 นายบุญเพ็ง  ดวนใหญ่ (ก านัน) 08-1878-2593 

20.บ้านดอนชุมป่ายาง ม.20 นายก่อเกียรติ บัวทอง 
08-1254-8810,08-4479-
4031 

21.บ้านพร้าว ม.21 นายแพง  สุระโยธิน 08-7871-0651 
22.บ้านขุมค า ม.22 นายวีระศักดิ์  จันท า 08-7962-0129 

 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย   

ชื่อหมู่บ้าน 
ผู้น า 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมายเลขโทรศัพท์ 

1.บ้านกะเอิน ม.1 นายสุริยา ศรีโพนดวน 08-5778-8317 
2.บ้านบุสูง ม.2 นายตรึงเกียรติ  สมจันทร์ 08-2132-8387 
3.บ้านหนองไผ่ ม.3 นายภูวนัย  มังษา 09-3554-2979 
4.บ้านโพนดวน ม.4 นายชื่น บางใบ 08-2130-8087 
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5.บ้านป่าใต้ ม.11 นายเชียร  แก้วใสย 08-7879-3227 
6.บ้านไทยบวกเตย ม.13 นายสมนึก เพ็งพันธ์ 08-8085-3141 
7.บ้านหนองศาลา ม.14 นายบุญทัน  กัลยาโพธิ์ 08-2155-4699 
8.บ้านกะเอิน ม.15 นายเหรียญ  วิถี 08-7741-8251 
9.บ้านหนองหมื่น ม.17 นายชีวัน  จันทะเสน 09-3518-6819 
10.บ้านหนองโดน ม.18 นายสมใจ  เผดิม 08-7876-1031,08-5016-

7669 
11.บ้านดอนพระเจ้า ม.19 นายบุญเพ็ง  ดวนใหญ่ (ก านัน) 08-1878-2593 

 
 
 
 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย  

ชื่อหมู่บ้าน 
ผู้น า 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมายเลขโทรศัพท์ 

1.บ้านหัววัว ม.5  นายทวีชัย  วิถี 08-6244-2781 
2.บ้านขุมค า ม.6 นายชัยวัฒน์ ขุมค า 08-7251-5124 
3.บ้านหนองแคน ม.7 นายสมบูรณ์  อุทัย 09-0359-9186 
4.บ้านหนองนารี ม.8 นายคูณ  ค าวงษ์ 08-5205-5598 
5.บ้านโนนสาย ม.9 นางฉวี บุดดาวงค์ 08-7704-4383 
6.บ้านบวกแต้ ม.10 นายประสิทธิ์ เข็มทอง 09-0496-9181 
7.บ้านหนองหว้า ม.12 นายสมใจ  บุญสุข 08-9581-7582 
8.บ้านตาตวด ม.16 นายปัด บุญศิริ 08-7966-3623 

9.บ้านดอนชุมป่ายาง ม.20 นายก่อเกียรติ บัวทอง 
08-1254-8810,08-4479-
4031 

10.บ้านพร้าว ม.21 นายแพง  สุระโยธิน 08-7871-0651 
11.บ้านขุมค า ม.22 นายวีระศักดิ์  จันท า 08-7962-0129 

 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุสูงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

เทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงาน
ต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9)  
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  7,775     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  7,775  คน   
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
จ านวนหมู่บ้าน  22 หมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน      2,616  ครัวเรือน 
ประชากรทั้งสิ้น            10,208 คน 
 ชาย    5,164  คน 
 หญิง    5,016  คน 
จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
 

แยกช่วงช้ันอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 65 68 133 
1 ปีเต็ม – 2 ป ี 135 137 269 
3 ปีเต็ม – 5 ป ี 205 253 458 
6 ปีเต็ม – 11 ป ี 386 429 810 
12 ปีเต็ม – 14 ป ี 189 198 398 
15 ปีเต็ม – 17 ป ี 237 189 396 
18 ปีเต็ม – 49 ป ี 2,729 2,539 5,268 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 657 580 1,240 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 561 652 1,213 
รวม 5,164 5,016 10,180 

 

ข้อมูล : ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุสูง ณ 25  ตุลาคม  ๒๕๕9 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 

  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 การศึกษา 

-       โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษเขต 1    7  แห่ง 

-  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 

     -  โรงเรียนบ้านกะเอิน 

  -  โรงเรียนบ้านโพนดวน 

 -  โรงเรียนขุมค าวิทยา (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 

 -  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด 

 -  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 
 -  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย  
 

-      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1 แห่ง 
-      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล    5 แห่ง 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-      วัด,ส านักสงฆ์      9 แห่ง 
 วัดบ้านกะเอิน 
 วัดศรีโพนดวน 
 วัดบ้านบุสูง 
 วัดโพธิ์สว่าง 
 วัดบ้านหัววัว 
 วัดบ้านขุมค า 
 วัดบ้านหนองแคน 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังศิลา 
 การสาธารณสุข 

-      โรงพยาบาลของรัฐ               1 แห่ง 
-      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล         1 แห่ง 
-      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บุสูง  1 แห่ง 
-      อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า   100% 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• สถานีดับเพลิง 1 แห่ง 
• สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบุสูง 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

• สถานีต ารวจ 1 แห่ง 
• สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังหิน  -      จุดตรวจและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

    -      โรงพยาบาลของรัฐ               1 แห่ง 
-      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล         1 แห่ง 
-      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บุสูง  1 แห่ง 

         
๔.๓ อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่ นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็ นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังหินได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบ

นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าปานกลาง  เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาล
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
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๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,581   หลังคาเรือน 
  (๒)  จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  5 หลังคาเรือน คือ บ้านหนองไผ่ 3 หลัง, บ้านกะเอิน 2 หลัง 

ข้อมูล : ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุสูง ณ ตุลาคม  ๒๕๕9 
ที่มา : ไฟฟ้าอ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 
70 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยท าให้การผลิต
น้ าประปาหยุดชะงักท าให้น้ าขุ่นมีตะกอนท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา 
ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันเทศบาลยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าช่วงหน้าแล้งไม่สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ 
การแก้ปัญหาคือ การขุดแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารองในการผลิตน้ าประปาและใช้สอยของ
ราษฎรการลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
นั้น  เช่น  โครงการขุดลอกหนองฮูขนาดกว้างเฉลี่ย 120 เมตร ยาวเฉลี่ย 116 เมตร ลึกเฉลี่ยจากผิวดินเดิม 2.50 เมตร 
งบประมาณ  1,406,000 บาท เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  
ดังนี้ 

ระบบประปาหมู่บ้าน    8  แห่ง  
    - แบ่งเป็น 

- บริหารโดยหมู่บ้าน จ านวน ๕ แห่ง ตั้งอยู่ท่ี ม.๓ , ม.9 , ม.๘ , ม.๒๑ และ ม.๑๓ 
     - บริหารโดยเทศบาล จ านวน ๓ แห่ง ตั้งอยู่ท่ี ม.๕ , ม.๑๔ และ ม.๑๙ 
 
๕.๔ โทรศัพท์ 



10 
 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    ๑๑    หมายเลข 
(2)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     ๑   ชุมสาย 
(3)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     ๑     แห่ง 
(4)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 

๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  6๐ เป้าหมาย
คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
สาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒20  สายศรีสะเกษ - ขุขันธ์ 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   -    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจังหวัดศรีสะเกษ – กทม. 
   ๑.๔)  ถนน 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน    1     สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ลาดยาง จ านวน        สาย  ระยะทาง    -    กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
 
 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน       สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน        สาย  ระยะทาง         กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จ านวน    -    สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ทางหลวงท้องถิ่น   จ านวน   -   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
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                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบุสูง    จ านวน     268     สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน    69   สาย  ระยะทาง  16,244 กม. 
    แอสฟัลท์ติก จ านวน      -      สาย  ระยะทาง      -       ม.  
                  ลาดยาง  จ านวน  7  สาย  ระยะทาง   21,500  ม. 

                ลูกรัง  จ านวน      27   สาย  ระยะทาง      11,118 ม. 
  หินคลุก จ านวน 51  สาย  ระยะทาง    28,033  ม. 
  ถนนดิน จ านวน        114  สาย  ระยะทาง    52,440  ม. 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ข้าว  พริก หอม กระเทียม  มันส าปะหลัง  อ้อย ฝักสด ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่   

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ   
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท  2 แห่ง 
ร้านอาหาร  5 แห่ง (โดยประมาณ) 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  1 แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดงานเทศกาลหอมแดง   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑4   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   ๑ แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 5     แห่ง 
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บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  200 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  ไม่มี 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้ างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  19,423.49 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  2,100 ครัวเรือน 
  19,423.49ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนพริก   50   ครัวเรือน 
   40/3     ไร่  1000   กก./ไร่     13000  บาท/ไร่    15000 บาท/ไร่ 

สวนหอมแดงหอมหอม   70   ครัวเรือน 
   89....     ไร่  1000   กก./ไร่     8000    บาท/ไร่    12000  บาท/ไร่ 

สวนกระเทียม    60    ครัวเรือน 
   54/3     ไร่   800    กก./ไร่     8000    บาท/ไร่    72000  บาท/ไร่ 

สวนคะน้า.    90    ครัวเรือน 
  304..     ไร่            กก./ไร่     7000.   บาท/ไร่   30000   บาท/ไร่ 

   อื่นๆ โปรดระบุ  
มะเขือเปาะ  มะระ ผักซี 
ห อ ม แ บ่ ง  ฟั ก ท อ ง  
ถั่ ว ฝั ก ย า ว  ก ว า ง ตุ้ ง 
แตงกวา  มะเขือเทศ ฟัก
แฟง                     . 

 200   ครัวเรือน 
  195    ไร ่ 300-1000กก./ไร่ 2000-6000 บาท/ไร่ 

5000-12000บาท/
ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    4   ครัวเรือน 
   5        ไร่    800   กก./ไร่    5,000    บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 
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  ไร่ยางพารา    11    ครัวเรือน 
  50/2  ไร่     800  กก./ไร่ 5000-6000 บาท/ไร่ 

2000-60000บาท/
ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    20   ครัวเรือน 
   304/1  ไร่    3,000  กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่     6,000   บาท/ไร่ 

   ไร่หมาก.    50   ครัวเรือน 
  262       ไร่   1000    กก./ไร่    5000     บาท/ไร่    7000     บาท/ไร่ 

  ไร่ยูคา                .   100   ครัวเรือน 
   715       ต้น   5000    กก./ไร่    1000    บาท/ไร่     5000    บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
      มะนาว  มะพร้ า ว                
. 

  20     ครัวเรือน 
   232      ต้น 

  1000    กก./ไร่    5000    บาท/ไร่     9000    บาท/ไร่ 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  
     วัด      8   แห่ง         
       ส านักสงฆ์ ๑    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒         
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีงานหอมแดง  ประมาณเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ทอดกฐิน ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจัก
สารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  พริก  หอม  กระเทียม  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักร
สานที่ท าจากไม้ไผ่      
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากหวยหนอง ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน

กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  
๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องกา รของ
ประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   
 
๑๐. อ่ืนๆ           ************************************ 
 
 

86 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
– ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้
หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60 34 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 41 13 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 33 28 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 25 46 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 62 50 

รวมท้ังสิ้น 221 171 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  77.38 

 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60 31 14.03 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 41 ๔ ๑.81 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 33 22 9.95 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 25 14 6.33 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 62 41 18.55 

รวม 221 112 50.68 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕8 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71 34 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 17 13 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 22 28 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 22 46 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 15 50 

รวมท้ังสิ้น 147 171 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  85.96 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

71 34 23.13 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 17 13 8.84 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 22 28 19.05 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 22 46 31.29 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 15 50 34.01 

รวม 147 171 116.33     
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕9 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88 32 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 16 4 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 27 21 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 25 14 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 46 42 

รวมท้ังสิ้น 202 113 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  93.39 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุในเทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

147 32 12.12 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 16 4 1.52 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 25 21 7.95 
๔. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและคณุภาพชีวิต 30 14 5.30 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการเมืองและการบริหาร 46 42 15.91 

รวม 264 113 42.80 
 
 

   ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

221 112 112 110 147 171 171 165 

ร้อยละ - 50.68 ๖๒.๓๕ 98.21 - 116.33 100 96.49 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 
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การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

147 171 171 165 264 116 113 113 

ร้อยละ - 116.33 100 96.49 - ๑๐๐ 97.41 100 
 
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

264 116 113 113 264 133 133 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - ๑๐๐ 97.41 100 - 50.38 100  
 
 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  221  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๑10 โครงการ   
    คิดเป็นร้อยละ  59.77 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
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เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผน
และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑47  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   165 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  112.24 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   264  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   113  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  42.80 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   264  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   113  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  42.80 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไปของแผน

และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อย
ละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่ง
ประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่า
นี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
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๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  
ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดการถมดินส่วนตัว
เพ่ิมข้ึนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเป็นสาเหตุน้ าท่วมขังถนนกลายเป็นคลองระบายน้ า  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    

  
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
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อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่   
 
 
 
    

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 
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๑)  เทศบาลต าบลบุสูงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลบุสูงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  
5)  บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ 

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
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๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า   
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

**************************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
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งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการ พัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
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ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
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จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจา
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เปูาหมายก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
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สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประ เทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้ น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
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๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
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เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

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

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่ การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 



38 
 

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)ของเทศบาลต าบลแสลงพัน    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
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(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
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ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยั งคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
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และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่ วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ 
ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
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(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้ าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
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๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้า
เข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
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(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดย
ไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจ
สูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ
ยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึน้ถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของ
เสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่
ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
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เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่ างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์
ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง
และข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลี กเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์
มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
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ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่ นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  
๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 
จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
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ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบุ
สูงนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
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สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้
สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที ่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
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หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
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และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 
วิสัยทัศน์ 
 "หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน” 
เป้าประสงค์การพัฒนา 

1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่มจังหวัด 
2. ขยายฐานการลงทุนไปสู่เพ่ือนบ้าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ปรับโครงสร้างและสร้างหุ้นส่วนการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยวและบริการ   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
1. สร้างหุ้นส่วนการท่องเที่ยวและบริการกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสินค้า   OTOP 
 
จังหวัดศรีสะเกษ 
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สภาพทั่วไป 
 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 530  
กม. มี เนื้อท่ีประมาณ 8,839.976 ตร.กม. หรือประมาณ 5,524,985 ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศใต้                ติดต่อกับ  ประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  จังหวัดสุรินทร์ 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 2. ลักษณะทางการปกครอง 
  จังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ 204 ต าบล และ 2,603 
หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล 203 แห่ง 
 3. ประชากร 
  จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,460,775 คน รายได้ประชากร 22,967 บาท/ปี/คน 
ค าขวัญของจังหวัด  “ ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
                                   เขตดงล าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ าสามัคคี” 
สินค้า OTOP          แจกันไม้มะม่วง 
 



53 
 

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษ 
 “เมืองน่าอยู่  ประตูการค้า  การท่องเที่ยว  สู่ดินแดนขอมโบราณ  และน าการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์  สู่ครัวโลก” 
เป้าประสงค์ของจังหวัด 

1. เพ่ือพัฒนาความได้เปรียบของพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดศรีสะเกษให้หมดไป  และยกระดับเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับ
ภูมิภาคอ่ืนในประเทศ 

3. เพ่ือปรับโครงสร้างการผิลตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้ใน
เวทีโลก 

4. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการขององค์กรภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาด ด้านการค้า การท่องเที่ยว       

เชื่อมโยงกับต่างประเทศและกลุ่มจังหวัด      
2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  พัฒนาแรงงาน  การกีฬาสู่มาตรฐานสากล 
4. การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัด 
1. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง  กลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วสิาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  

SMEs 
2. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ 
3. ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนกิจกรรมและวัฒนธรรมภาครัฐและเอกชนกับประเทศ     เพ่ือนบ้าน 
5. ฟ้ืนฟู  ปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
6. เสริมสร้างสาธารณูปโภคไปสู่พ้ืนที่ชายแดน 
7. เปิดจุดผ่านแดนถาวร/ผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 
8. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงไปสู่        เขาพระ

วิหารและช่องสะง า 
9. เร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP 
10. ขยายเครือข่ายการค้า ระบบ Account  Trade 
11. เพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการจัดแสดงสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า 
12. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. ส่งเสริมให้มีสถานีขนส่งสินค้าและโกดังสินค้าชายแดน 
14. ขยายฐานความรู้และทักษะเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลาย 
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15. ขยายการผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ 
16. การบริหารงบประมาณที่มุ่งผลงาน 
17. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
18. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต 
19. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีมาตรฐาน 
20. สร้างมืออาชีพด้านแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
21. สร้างมืออาชีพด้านการกีฬา 
22. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน 
23. พัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม 
24. เสริมสร้างระบบการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
25. ก าหนดวิธีใช้จ่ายงบประมาณให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
26. กระจายการบริหารในหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนา 
27. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลงาน ตามตัวชี้วัดทุก 4 เดือน 
28. บริการข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน 
29. พัฒนาบุคลากรเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ 
30. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการประชาชน 
31. จัดหน่วยบริการนอกส านักงาน 
32. ให้บริการนอกเวลาเพ่ิมขยายเวลาบริการ 
33. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
34. ปรับปรุงส านักงานและสภาพภูมิทัศน์ 
35. จัดศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษแต่เนื่องจากว่า
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังมิได้ประกาศใช้  เทศบาลจึงได้น ากรอบจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้อง
ถิ่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ด้านส่งเสริมความเข้มแข็ง  กลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  SMEs  เศรษฐกิจอาเซียน การ
ท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มีรายละเอียดดังนี้  
วิสัยทัศน์ 

 
" ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ 
ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน " 
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พันธกิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 
สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
บูรณรการการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธสาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
มูลค่า การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่วมรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทงการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน ์
เทศบาลต าบลบุสูง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึน
ในอนาคต  ดังนี้ 

 
           “เทศบาลต าบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา 

ประชาเข้มแข็ง  เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน  บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 



56 
 

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 
๑.๙)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
๑.๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 
๑.๑๙) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟูา 
 

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
๒.๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรม

ในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
๒.๕)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย

เอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
๒.๗)  การให้ความส าคัญต่อการปูองกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
๒.๘)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
๒.๙)  การเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วน

ให้เด็กอายุ  ระหว่าง  ๐ - ๖ ปี 
๒.๑๐) การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตเทศบาล 
๒.๑๑) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิง

มีครรภ์แม่และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
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2.13)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

2.14)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตเทศบาล 

2.15)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.16)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง

ในการปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๓)  ด้านการเมืองและการบริการ 
๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพ

ติดในเยาวชนและประชาชน 
๓.4)  การอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยส่งเสริมการสร้างวินัยมีความสามัคคีใน

ชุมชน 
       

๔)  ด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนา

และได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
๔.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินชีวิต 
๕.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

5)  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริม

สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
๖.๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 
 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๒๙)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11)แผนงานงบกลาง 

 
 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น าท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ข อ ง เ ท ศ บ า ล ไ ด้ ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength) 

๑) เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง  ผลิต ข้าว  พริก  หอมแดง  ที่มี
คุณภาพ เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน 

๒) มีการทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น ผ้ามัดหมี่ 
๓) มีแหล่งน้ าส าคัญที่สามารถประกอบการเกษตรได้ดีหลายสาย 
๔) ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
๕) ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
๖) มีที่ตั้งไม่ห่างไกลสถานที่ราชการในอ าเภอและจังหวัด 
๗) มีการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี 

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



62 
 

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๘) มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
เป็นประจ าทุกปี 

๙) ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

๑๐) มีการแบ่งงานและมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนภายในองค์กรและลดความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน 

๑๑) บุคลากรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๑๒) ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ด าเนินโยบายตามระเบียบกฎหมายเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 

จุดอ่อน (W : Weakness) 

๑) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรือไม่มีเอกสารสิทธิในที่ท ากิน 
๒) ระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ 
๓) ระบบน้ าอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอ 
๔) ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความส าคัญในการประสานงานและระดมความคิดเห็นกันในแต่

ละชุมชนเพ่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๕) ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองเท่าท่ีควร ยังค านึงถึงผลประโยชน์เท่านั้น 
๖) บุคลากรยังขาดทักษะ และความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
๗) การรวมกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนในบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๘) การพนัน,ยาเสพติด 

โอกาส (O : Opportunity)   

๑) รัฐบาลได้กระจายอ านาจให้สามารถบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบุสูงได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบุสูงจาก

กระทรวงมหาดไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2551 เนื่องจากงบประมาณด้านการพัฒนา
จะเพ่ิมข้ึนท าให้ได้รับการพัฒนามากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง 

๓) การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมมากข้ึน 
๔) มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
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๑) เทศบาลต าบลบุสูงมีจ านวน  22  หมู่บ้าน  มีพ้ืนที่กว้างถึง  4๔ ตารางกิโลเมตร ยากต่อ
การดูแลให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

๒) งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรและอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

๓) การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร และน้ าประปายังไม่ทั่วถึง 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการ
ผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 
 
 
ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครั ฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
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รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การ ใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสแล ะ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะกอ่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบุสงู พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

ส่งเสริมการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พ่ึงตนเองและ

แข่งขันได้ 
 

เสริมสร้างการ
เสริมสร้างความคุ้มกัน
ทางสังคมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้างความ
มั่งคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด การพฒันา

คุณภาพชีวติ 
การพฒันาบริหาร

จดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

การพฒันาองคก์ร
และบุคลากร 

ภาครัฐสู่การบริหาร
จดัการท่ีดี 

ส่งเสริมการ
พฒันาการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การศกึษา  

ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด  

 
ด้านการผลิตและ

แปรรูปสินค้าเกษตร 

 
 
ด้านการปรับโครงสร้าง
และสร้างหุ้นส่วนการ
ผลิตกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 
 

 
 

ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ 

 
 

ด้านสร้างหุ้นส่วนการ
ท่องเที่ยวและบริการ

กับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
 

 
 

ด้านพัฒนาสินค้า   
OTOP 
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   แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลบุสงู อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีน้ าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การคมนาคมมีความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ปราศจาก
มลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพปลูกผักปลอด

สารพิษ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพียงพอ ส่งเสรมิ
การออม สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริการด้าน

สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
คนพิการ อย่างทั่วถึง 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการศึกษาให้

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก้าวทัน

เทคโนโลยี 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมทุกความ

ต้องการ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริหารงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน 1 แผนงานเคหะและชมุชน

๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 525,000

5x350 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง2

กองช่าง1

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทิศเหนือหมู่บ้านไป
บ้านนายสุปีดา  สรงแก้ว  หมู่ที่ 3

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้านจากบ้าน
นายหัน กาทอง ถึงบ้านนางสุภาวดี สุข
สวาท หมู่ที่ 1

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ก่อสร้างถนน คศล.ส่ีแยกกลางบ้านนาย
อ้านวยไปตามแยกบ้านทองวัน ถ้้าทอง หมู่
ที่ 3

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

3

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

แบบ ผ.๐๑ 



แผนงาน 1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000

2.50x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000

2.50x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 975,000

5x390 เมตร (ทต.,อื่น)
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ก่อสร้างถนนคสล.สามแยกโรงเรียน
ถึงส่ีแยกบญุเพง็ ลงทอ่ 3 จุด หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแม่ใหญ่บญุมา
 คุ้ม 6 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อม อ.อุทมุพร 
หมู่ที่ 5

4 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเสริมสุข คุ้ม ๓
 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

8

7 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยนางสวสัด์ิ  
มาน้อย หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 320,000

4x160 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 60,000

3x40 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น)
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13

9 ก่อสร้างถนนคสล.รอบวดัโพธิส์วา่ง 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมถีนนคสล.ใน
การใช้สัญจรได้สะดวกลด
การเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บา้น หมู่ที่
 11

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตะวนัตก
หมู่บา้น หมู่ที่ 10

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

10 ก่อสร้างถนนคสล.บวกแต้-กลาง
หมู่บา้น (ยกระดับ)  หมู่ที่  10

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.5x500 บา้น
นายสังเวยีน - นางทอง  หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 360,000

4x180 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

6x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,528,000

4x1246 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,000,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 160,000

4x80 เมตร (ทต.,อื่น)
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กอ่สร้างถนน คศล.บา้นสุพนัธ์ - นาย
สุดใจ หมู่ที่ 19

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

18

กองช่าง19 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยนางฉลวย  
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ก่อสร้างถนนคสล.กะเอิน-บสูุงหมู่ที่ 1

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคสล.ต้นมะขาม  หมู่ที่ 
16

(ผลผลิตของ
โครงการ)

14 ก่อสร้างถนน  คสล. ทศิตะวนัตก
หนองศาลา  หมู่ที่ 14

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

16

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนคสล.แยกบา้นโนนสาย-
ขุมค้า-พร้าว หมู่ที่ 21

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 440,000

4x220 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000 900,000 900,000

4x450เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000 125,000

2.5x100เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000 125,000

2.5x100เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

4x๒๕0 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 625,000

5x250 เมตร (ทต.,อื่น)

79

21 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลัง รพ.สต.
อ้อมมาโพนดวน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

23 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยพอ่ไผ่ หมู่ที่ 4 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนคสล.หลังโรงเรียน หมู่ที่
 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

20 ก่อสร้างถนน คศล.รอบหมู่บา้น หมู่ที่
 3

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบา้นบวกแต้-
วดั หมู่ที่ 10

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยปู่ค้า คุ้ม ๖ 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 375,000

5x150 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

26 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเลียน 
แก้วใส  หมู่ที่ 10

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนถนนคสล.สาย
กลางบ้าน หมู่ที ่12

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 
13  บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นไทยบวกเตย
 – บา้นปา่ใต้ (เอาทางบา้นปา่ใต้เข้า
มา) หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนน คสล.5x400 จาก
บา้นนางสมบรูณ์ - ทศิใต้  หมู่ที่ 13



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 400,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 400,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 320,000

4x110 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 800,000

4x120 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x120 เมตร (ทต.,อื่น)

81

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

33 ก่อสร้างถนนถนน คสล.บา้นผู้ใหญ่
กลม - ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 14

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

31 ก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อม
บา้นศาลา- เหน็อ้ม  หมู่ที่ 14

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

32 ก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อม
บา้นศาลา-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 14

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

34 กอ่สร้างถนนถนนคสล.ซอยนายทองไท ้
 หมู่ที่  16

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง35 ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ขยายถนนคสล.เปน็ 5 เมตร  หมู่ที่  16 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 ถนนคสล. 320,000

4x150เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

5x2000 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,000,000 1,000,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

39 ถนนคสล. 320,000

4x210เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

82

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

38 กอ่สร้างถนนคสล.จากโรงเรียนบา้น
โพนดวน-บา้นปา่ใต้  หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนนคสล.ซอยหลักบา้น หมู่ที่ 8 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

40 กอ่สร้างถนน คศล.ปู่เจ้า  หมู่ที่ 8

37

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล.ข้างบา้น
นายนยิมไปทางทศิเหนอื  หมู่ที่ 17

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนน คศล.ข้างสหกรณ์ไปบา้น
นายวร   ชนะชัย หมู่ที่  19

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ



๑.๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 1,600,000

4x800 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000

5x150 เมตร (ทต.,อื่น)

44 ถนนคสล. 320,000

4x210เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,500,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนนคสล.รอบหมู่บา้น  หมู่ที่ 16 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง42 กอ่สร้างถนน คศล.จากบา้นปา่ใต้ไป
คลองอสีานเขียว  หมู่ที่ 11

41 กอ่สร้างถนนคสล.ไปคลองอสีานเขียว
เดิมเปน็หนิคลุก  หมู่ที่ 10

43 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 13 
 บา้นหนองหว้า  หมู่ที่ 12

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนน คสล.5x400 ทศิตะวันตก
ศาลา - ทศิเหนอื  หมู่ที่  13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

45



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 100,000

4x50เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น)

48 ถนนคสล. 3,750,000

5x1500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 556,000

4x278 เมตร (ทต.,อื่น)
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50 กอ่สร้างถนนคสล.รอบหมู่บา้น  หมู่ที่ 13 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

46 กอ่สร้างถนน คสล.สายข้างศาลา
ประชาคม(ทบัของเดิม)  หมู่ที่ 17

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนนคสล.กะเอนิ-หนองหวัลิง
หลังอ้าเภอ  หมู่ที่  1

49 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยค้าจันทร์ (ผอ.
เสถียร) หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

47 กอ่สร้างถนนคสล.คลองลอยไปหว้ยคล้า 
(ภายในหมู่บา้น)  หมู่ที่ 18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 2,000,000

4x1000เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 6,000,000

6x2000เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 180,000

3x120เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

4x468เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

2x600เมตร (ทต.,อื่น)
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กองช่าง

กอ่สร้างปรับปรุงถนนคสล./ซอยบา้น
นายทองดี สมใจ  หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

52 กอ่สร้างถนนคศล.บา้นดอนพระเจ้า หมู่
ที่ 19 - บา้นหนองโดน หมู่ที่ 18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

55 กอ่สร้าถนนคสล.ไปถนนลาดยางบา้น
ดอนชุมปา่ยางหมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

53

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนนคสล.ซอยบา้นนายสุพศิ  
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

54

51 กอ่สร้างถนน คศล.ทศิใต้หมู่บา้น  หมู่ที่ 
18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

56 ขยายถนน คศล.จากโรงเรียนไปบา้น
พร้าว  หมู่ที่ 9

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 900,000

2x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

6x300เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

6x300เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 800,000

4x400เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 60,000

3x40เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

3x200เมตร (ทต.,อื่น)
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61 กอ่สร้าถนนคสล.ถนน คศล.หนา้กองทนุ
 หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

59 กอ่สร้าถนนคสล.ข้างศาลพระภมู ิหมู่ที่ 7 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

60 กอ่สร้าถนนคสล.ซ่อมแซมถนนคสล.
ภายในหมู่บา้นเชือมต้าบลโพนยาง หมู่ที่
 7

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

57 กอ่สร้าถนนคสล.บา้นนางใบ  หมู่ที่ 6 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

58 กอ่สร้าถนนคสล.กลางบา้นพร้อมทอ่
ระบายร่างวี  หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

62 ถนนคสล.เส้นบา้นนายทองหวาน หมู่ที่ 
22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

3x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 7,800,000

6x2500เมตร (ทต.,อื่น)

     ๑.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 200,000 200,000 200,000

4x200เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000

๔x2700 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000

๔x420 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง3 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกข้างศาลา
ประชาคม  หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

1 ปรับปรุงถนนหนิคลุกซอยบา้นนาง
สุภร์ี  -ส่วนพอ่วนัทา บางใบ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

63 ยกระดับถนนคสล.กลางบา้นจากก้าแพง
วัดทศิตะวันออก-ถนนลาดยางทศิ
ตะวันตกพร้อมทอ่ระบายน้้าร่างวี หมู่ที่ 
22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

กองช่าง

ที่ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

64 กอ่สร้างถนนคสล.ถนนคสล.เส้นบา้น
นายทองหวาน หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลองเทวดา หมู่ที่ 
12

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง65 กอ่สร้างซ่อมสร้งถนนคสล.สายบา้นบสูุง
 - บา้นโพนดวน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 2



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนหนิคลุก 200,000

5x180 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

5x1600 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000

4x900 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000

6x500 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000

4x1500 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000 700,000 700,000

5x1000 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000

4x1,500 เมตร (ทต.)
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เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

10

9 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
ถนนลาดยางไปหนองผ้า  หมู่ที่ 17

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากอนามัยไป
คลองอีสานเขียวหนองผ้า หมู่ที่ 17

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากหนองหัวลิง 
ไปห้วยคล้า  900 เมตร หมู่ที่ 15

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

7 ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากป่าช้าบุสูง - 
บ้านกะเอิน หมู่ที่ 15

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ปรับปรุงถนนหินคลุกไปวังกระโดน  หมู่ที่ 
18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

6 กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

5 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคลองอีสาน
เขียว-ขุมค้า  หมู่ที่ 14

4 ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นหน้าบ้านเกษตร
ปราโมทย์  (เพิ่มหินคลุก) หมู่ที่ 14



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนหนิคลุก 700,000 700,000

5x1,000 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000

4x1,200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000

4x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 800,000

4x2200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

4x1,000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

4x250 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000

5x1200 เมตร (ทต.)
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(ผลผลิตของ
โครงการ)

14 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกรอบ
หมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

17 ปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบคลองอีสานเขียว
ถึงเขตบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่างประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80
ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

13 รับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านพร้าว-บ้าน
หนองนารี (๒ ข้าง) หมู่ที่ 21

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

15 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกไปทศิ
เหนือหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

12 ปรับปรุงถนนดินหนิคลุกซอยบา้นพอ่
ไพบลูย์ หมู่ที่ 19

11 ปรับปรุงถนนดินหนิคลุกซอยประปา
 หมู่ที่ 19

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

16 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกไปทศิ
ตะวนัตกหมู่บา้น  หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 400,000

4x1000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 900,000

6x2000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 900,000

6x2000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000 200,000

4x400 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x600 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x200 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000 100,000

4x60 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

4x1500 เมตร (ทต.)

90

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านนายสมปอง
  หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

24 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากไทยบวกเตย - ไป
หนองหว้า   หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

20 ปรับปรุงขึ้นดินลงหินคลุกถนนรอบหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

23

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

(ผลผลิตของ
โครงการ)

กองช่าง

กองช่าง

22 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้านยรรยงไป
บ้านขุมค้า หมู่ที่ 22 ของหมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

18 ปรับปรุงถนนขึ้นดินลงหินคลุกเส้นลาดยาง
บ้านบุสูง-บ้านหนองนารี-ถนนกรมพัฒนา
ที่ดิน  หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

21 ปรับปรุงถนนหนิคลุกทศิตะวนัตก
หมู่บา้น หมู่ที่ 12

กองช่าง

19 ปรับปรุงขึ้นดินลงหินคลุกถนนรอบหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

25 ปรับปรุงถนนหินคลุกคลองลอยไปห้วยคล้า 
 หมู่ที่ 18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 500,000

6x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000

4x200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000

4x200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

5x2000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000

4x200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 120,000

4x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000

4x500 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x3000 เมตร (ทต.) (ทต.)
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28 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนางทองดี  
ใสกระจ่าง  หมู่ที่ 19

29

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนางทองดี  
ใสกระจ่าง  หมู่ที่ 19

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

26 ปรับปรุงถนนดินหินคลุกแยกบ้านนายอุดร 
 ทองพูนไปต้าบลโพนยาง หมู่ที่ 19

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

32 ปรับปรุงถนนหินคลุกข้างคลองโยธาทิศ
ตะวันตกหมู่บ้านจากถนนลาดยางไปบ้าน
ยาง หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ถนนหินคลุกเลียบคลองโยธาทิศใต้หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

33 ถนนหินคลุกริมคลองส่งน้้า (เคร่ืองสูบน้้า-
บ้านนายจันทร์ เสนาจ)  หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

30 ถนนหินคลุกซอยบ้านคุณพ่อบุญมี  ยอด
แก้ว ซอยบ้านนา  หมู่ที่ 9

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

31 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากซุ้มป้ายไปฝายท่า
สังข์ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก



      ๑.๑.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดิน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนดิน 500,000 500,000 500,000

ยาว 2500เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 900,000

8x4000 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 600,000 600,000

6x1000 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x100 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 80,000

3x80 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 150,000 150,000 150,000

3.5x150 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 300,000 300,000 300,000

3.5x1000 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

5

กองช่าง

กองช่าง

2 ปรับปรุงถนนดินปา่สะแบงชุม-หว้ย
คล้าวงักระโดน  หมู่ที่ 1

3 ปรับปรุงถนนดินจากคลองลอย-หนองหัวลิง
 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

7 ปรับปรุงถนนดินซอยบา้นนายบญุ
ธรรมไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

4 ขึ้นดินถนนจากบา้นนายแสวง-นาย
ประจักษ ์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

1 ปรับปรุงถนนดินระหวา่ง ต.บสูุง-ต.
ธาตุ(หนองหาด) หมู่ที่ 1

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ขึ้นดินถนนจากร้ัวโรงเรียน-บา้นนาง
เงิน  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

6 ปรับปรุงถนนดินซอยบา้นช่างศรทศิ
ตะวนัตก  หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000

4x500 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 300,000

5x512เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x250เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x250 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x240 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000

5x240 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 400,000

6x150เมตร (ทต.)

ถนนดิน 300,000

4x200เมตร (ทต.)
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9 ขึ้นดินถนนบญุน้อย - เขตหนองหวา้ 
 หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

8 ปรับปรุงถนนดินข้างบา้น อ.บนัดาล 
หมูที่ 4

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

15 ถนนดินสายบา้นนายดีไปบา้นสมปอง
  หมู่ที่ 13

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินลง
หินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

14 ปรับปรุงถนนดินจากคลองไปหนอง
หวัเสือ ขึ้นดิน 0.60 เมตร หมู่ที่ 11

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

13

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

12 ขึ้นดินถนนหนองผือ - หนองปูงปาง  หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่างเพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

11 ขึ้นดินถนนทศิใต้หนองขอนพาด หมู่
ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินจากบ้านนายเสียนไปทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

10 ขึ้นดินถนนทองบวย/เหล็ง พรมมา
หนัฝันปนัชั้น

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 800,000 800,000 800,000

6x1500เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x1100มตร (ทต.)

ถนนดิน 400,000 400,000

4x1000เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 100,000

5x1000เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 1,200,000

20x1500เมตร (ทต.)
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ปรับปรุงถนนดินแยกจากถนนสาย
กะเอิน-ลิงไอ หมู่ที่ 15

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินจากเส้นไปหนองนารี
 - บสูุง- ถนนไปลิงไอ  หมู่ที่ 15

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

17

16

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ขึ้นดินถนนบา้นยงค์  สมสุดไปบา้น
บา้นล้ายอง  หมู่ที่ 19

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

21 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

23 ถนนดินสายเชื่อมถนนสายเมรุหนอง
แคน-ถนนลาดยางไปบา้นโพนยาง  
หมู่ที่ 6

18 ปรับปรุงถนนดินริมคลองอีสานเขียว 
  หมู่ที่ 17

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

19 ปรับเกรดถนนดินจากถนนลาดยาง
ไปหนองผ้า  หมู่ที่ 17

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายบา้น
หนองโดนไปวงักระโดน  หมู่ที่ 18

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

22 ปรับปรุงถนนดินจากวดัหนองแคน-
ถนนลาดยางโพนยาง-ขุมค้า  หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 700,000 700,000

6x3000เมตร (ทต.) (ทต.)

ลงดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ลงดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

6x250เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

3x2000เมตร (ทต.)
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24 ถนนดินทศิตะวนัตกหมู่บา้น โค้งไป
วดั  หมู่ที่ 20

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

26 ถนนดินข้างหว้ยส้าราญ หมู่ที่ 20 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

28 เกรดปรับปรุงถนนเส้นทางทศิ
ตะวนัตกไปวดัปา่วงัทอง หมู่ที่ 20

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง25 ปรับปรุงถนนดินด้านทศิใต้  หมู่ที่ 20

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

31 ปรัปบรุงถนนดินจากที่นานายคูณ 
ดวนสูง-นายจันทร์ เสนาจ (ขึ้นดิน
ใหม่ 0.50 เมตร) หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

27 ลงดินหลังทอ่ทางข้ามคลองบริเวณ
หว้ยส้าราญทศิเหนือของวดั หมู่ที่ 20

29 ถนนดินจากคลองส่งน้้าไปหนองอีเลิง
(๒ ด้าน/ข้าง) หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

30 ถนนดินรอบหมู่บา้นด้านทศิ
ตะวนัออก จากโรงเรียนบา้นขุมค้าถึง
ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 22

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดินใน
การใช้สัญจรได้สะดวก



      ๑.๑.4 บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000
(ทต.)

      ๑.๑.๕ ก่อสร้าง/ขดุลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ า
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอกแหล่งน้้า 1,500,000 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2 ขุดลอกคลองจากบา้นดอนพระเจ้า -
 กะเอิน  หมู่ที่ 1

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

3 ขุดลอกคลองดินจากสะพานบา้นบุ
สูง-บา้นรองนันทชัย  หมู่ที่ 1

2 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
 หมู่ที่ 5,6,22,7,8,9,10,12,16,20,21

จ้านวนคลองระบาย
น้้าที่เพิ่มขึ้นร้อบละ 

80

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง

1 ขุดลอกวงักระโดน ม.๑ถึงหนองสอง
หอ้ง  หมู่ที่ 1

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้
ขุดลอกเพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
 หมู่ที่ 1,15 ,2,3,4,11,13,14,17, 
18,19

เพือ่จา้งเหมาบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนใช้งานที่ดิน
และส่ิงก่อสร้างได้
สะดวก

กองช่าง

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

ประชาชนใช้งานที่ดิน
และส่ิงก่อสร้างได้
สะดวก

กองช่าง

3 ก่อสร้างสถานที่กลางส้าหรับศูนย์รวมข่าว
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

เพือ่จา้งเหมากอ่สร้างส้าหรับศูนย์
รวมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของ
หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่

จ้านวนส่ิงก่อสร้างที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

หน่วยการบริหารและ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้าง

กองช่าง

มีแหล่งน้้าส่งน้้าไปใช้
สอยได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้
ขุดลอกเพิ่มขึ้นร้อยละ

 81



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คลองส่งน้้า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ PVC 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ร่างระบายน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

สระน้้าในไร่นา 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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รางระบายน้้า 2 ข้างถนน เส้นหน้าวัด  หมู่
ที่ 1

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนรางระบายน้้า
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก

6 ขุดลอกคลองส่งน้้าบ้านบุสูง-กะเอิน  หมู่ที่ 2 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองระบาย
น้้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

มีคลองส่งน้้าได้สะดวก กองช่าง

7 โครงการส่งน้้า/ระบบท่อ PVC บริเวณ
ตะวันต้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

เพื่อจ้างเหมาส่งน้้า/ระบบ
ท่อ PVC บริเวณตะวันต้า
หมู่บ้าน ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวก

จ้านวนท่อ PVC ส่ง 
น้้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

มีท่อ PVC ส่งน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง5

9 ขุดสระน้้าในไร่นา  หมู่ที่ 3 เพื่อจ้างเหมาขุดสระน้้าใน
ไร่นา ส้าหรับท้าการเกษตร
ได้สะดวก

จ้านวนสระน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีสระน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนรางระบายน้้า
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีรางระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง8 ร่อง/รางระบายน้้า   หมู่ที่ 3

4 ขุดคลองวงักระโดนถึงส่ีแยกหนอง
หวัลิง  หมู่ที่ 1

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองระบาย
น้้าที่เพิ่มขึ้นร้อบละ 

81

มีแหล่งน้้าส่งน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

10 คลองระบายน้้าหน้าโรงเรียนบา้น
โพนดวน  หมู่ที่ 4

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รางระบายน้้า 500,000 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ร่องระบายน้้า 100,000

(ทต.,อื่นๆ)

ร่องระบายน้้า 200,000

ยาว 1,๐๐๐ เมตร (ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้้า 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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11 รางระบายน้้าภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 4

13

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างร่อง/
ท่อระบายน้้า ส้าหรับ
ระบายน้้าได้สะดวก

จ้านวนร่อง/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

มีร่อง/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ร่องระบายน้้าถนนกลางหมู่บา้นหมู่ที่
 5

เพื่อจ้างเหมาร่องระบายน้้า
 ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก

จ้านวนร่องน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีร่องน้้าระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

ขุดลอกร่องน้้าหวัววั  หมู่ที่ 5 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกร่องน้้า
 ส้าหรับระบายน้้าได้สะดวก

จ้านวนร่องน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีร่องน้้าระบายน้้าได้
สะดวก

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้้า ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก

จ้านวนรางระบายน้้า
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ร่องระบายน้้ากลางหมู่บา้น หมู่ที่ 10
 (ภายในหมู่บา้น)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

กองช่าง

จ้านวนท่อ/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

15 คลองส่งน้้าท้าการเกษตรตะวันออก
ถนนลาดยางโนนสาย  หมู่ที่ 8

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

16

14 วางทอ่ระบายน้้าเส้นทางบา้นนาย
อัมพร หมู่ทึ่ 5

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างร่อง/
ท่อระบายน้้า ส้าหรับ
ระบายน้้าได้สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 คลองพร้อมถนน  หมู่ 10 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

มีรางช่วยระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

12



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คลองส่งน้้า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ฝายกั้นน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

พนังกั้นน้้า 100,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ลอดเหล่ียม 500,000

ยาว 282 เมตร (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)
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มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

มีท่อท่อลอดเหล่ียม
ช่วยระบายน้้าได้สะดวก

20 พนังกั้นน้้าคลองอีสานเขียวและราวกั้น
ขนาดยาวประมาณ  35 เมตร  หมู่ที่ 11

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

ฝายกั้นน้้าในคลองอีสานเขียว (คลอง
เทวดา)หมู่ที่ 10

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างฝาย
กั้นน้้าส้าหรับการระบายน้้า

จ้านวนฝายที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

กองช่าง

ที่

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้้า ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก

จ้านวนท่อ/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

(ผลผลิตของ
โครงการ)

กองช่างจ้านวนพนังกั้นน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ทอ่ลอดเหล่ียมคลองอีสานเขียวทศิ
ตะวนัตกหมู่บา้น  หมู่ที่ 12

ขุดลอกคลองทางทศิเหนือบา้นไทย
บวกเตย หมู่ที.่13

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกแหล่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

มีฝายกั้นน้้าส้าหรับ
การระบายน้้าได้สะดวก

กองช่าง

มีพนังกั้นน้้าส้าหรับ
การระบายน้้าได้สะดวก

24

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างพนัง
กั้นน้้าส้าหรับการระบายน้้า

21 ท่อ/รางระบายน้้าในหมู่บ้าน สายกลาง
หมู่บ้าน ข้างละ 200 เมตร  หมู่ที่ 12

กองช่าง

กองช่าง

22

19

18 ขุดลอกคลองเทวดาถึงอีสานเขียวหมู่
ที่ 10

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

โครงการ วตัถุประสงค์

23 ขุดลอกคลองอิสานเขียวพร้อมลงทอ่
เส้นทศิตะวนัตกหมู่บา้น  หมู่ที่  13

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม ส้าหรับระบาย
น้้าได้สะดวก

จ้านวนท่อลอด
เหล่ียมน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอกคลองดิน 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้้า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้้า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกคลองดิน 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

100

กองช่าง

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

30

31 ขุดลอกคลองจากวงัหนิไปบา้นหนอง
โดน หมู่ที.่19

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกแหล่ง
น้้า ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

ขุดคลองดินจากหว้ยคล้ามาถึงหนอง
สองหอ้ง  หมู่ที่ 18

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ดิน ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

จ้านวนคลองดินที่ได้
ขุดลอกเพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองดินเพื่อระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

วตัถุประสงค์

กองช่าง

จ้านวนคลองดินที่ได้
ขุดลอกเพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

25 ขุดลอกคลองดินกะเอิน-บสูุง  หมู่ที่ 
15

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกคลอง
ดิน ส้าหรับส่งน้้าได้สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

27 ท่อ/รางระบายน้้าส่ีแยกถนนรอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้้า ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก

จ้านวนท่อ/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

28 ร่องระบายน้้าเส้นกลางหมู่บ้านจากวัดไป
ทิศตะวันออก  หมู่ที่ 17

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้้า ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก

จ้านวนท่อ/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80

ที่ โครงการ

26 รางระบายน้้า เส้นกลางหมู่บ้าน ๒ ข้างทาง
(กลางบ้าน,ข้างบ้านผู้ใหญ่เหรียญ)  หมู่ที่ 15

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างราง
ระบายน้้า ส้าหรับระบายน้้า
ได้สะดวก

จ้านวนท่อ/ราง
ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

มีคลองดินเพื่อระบาย
น้้าได้สะดวก

29 ขุดลอกหนองผ้า  หมู่ที่ 17 เพื่อจ้างเหมาหนองน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนองน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้้า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้้า 800,000

(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้้า 800,000

(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลอง 1,000,000

20x1500ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

คลอง 1,000,000 1,000,000

3x500ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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32 ขุดลอกหนองเขื่อน  หมู่ที่ 19

ที่

(ผลผลิตของ
โครงการ)

35 ขุดลอกหนองหม้อแกง  หมู่ที่ 21 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

36 ขุดลอกห้วยส้าราญหน้าฝายท่าสังข์  หมู่ที่ 
21

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

กองช่าง

เพื่อจ้างเหมาหนองน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

33 ขุดคลองจากห้วยคล้า - วังแคน   หมู่ที่ 19 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้้าได้
สะดวก

กองช่าง

34 ขุดลอกคลองหนองอีเลิงน้อย  หมู่ที่ 21 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

37 ขุดลอกคลองจากท่อลอดเหล่ียมไปคลอง
อีสานเขียว  หมู่ที่ 7

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วตัถุประสงค์

กองช่าง

38 ขุดลอกคลองส่งน้้าจากฝายตีกามาบ้านขุม
ค้า  หมู่ที่ 6

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนองน้้า 1,000,000

40x40ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ)

หว้ยหนองน้้า 1,000,000 1,000,000

30x3000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ระบายน้้า 1,000,000

30x3000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่หลอดเหล่ียม 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองระบายน้้า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 1,000,000

30x8000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)
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ขุดลอกห้วยส้าราญบ้านพร้าว-หนองทอง 
หมู่ที่ 6

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

มีหนองน้้าไว้ท้า
เกษตรกรรมได้สะดวก

กองช่าง

43 คลองระบายน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

40

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วางท่อระบายน้้าลงห้วยส้าราญท่อขนาด 
หมู่ที่ 6

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

39 ขุดลอกหนองขุมค้า  หมู่ที่ 6 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

44 ขุดลอกคลองส่งน้้าข้างถนนลาดยางไปถึง
คลองอีสานเขียวฝ่ังตะวันตก  หมู่ที่ 9

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

42 ทางโค้งฝายท่าสังข์ (ท่อลอดเหล่ียม) หมู่ที่ 9 เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

กองช่าง

41



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ฝายชะลอน้้า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้้า 1,000,000

0.50x0.60ม.
ลึก300ม.

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ระบายน้้า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่หลอดคลอง 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟา้ 200,000

(ทต.,อื่นๆ)
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49 ซ่อมแซมสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านขุมค้า 
หมู่ที่ 22

เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม
สถานีสูบน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้สะดวก

สถานีสูบน้้าได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
ดีขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

มีความรวดเร็วในการ
ระบายน้้าได้สะดวก

กองช่าง

47

45 สร้างฝายชะลอน้้าวังหนองผักแว่น  หมู่ที่ 
20

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

46 สร้างคลองใส้ไก่สายทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือหมู่บ้านไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 20

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

48 วางท่อลอดคลองคาดคอนกรีตขนาด 0.80 
เมตร 2 จุด  (ไม่ระบุจุดแต่อยู่ในเขต
หมู่บ้าน)  หมู่ที่ 22

เพื่อจ้างเหมาขุดลอกหนอง
น้้าส้าหรับท้าการเกษตรได้
สะดวก

จ้านวนหนองน้้าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วยระบาย
น้้าได้สะดวก

กองช่าง

ลดระดับท่อระบายน้้าบริเวณคลองอีสาน
เขียวทางไปบ้านไทยบวกแต้ หมู่ที่ 10 
(ท่องสูง) หมู่ที่ 22



แผนงาน 1.2 แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เทศบาลต้าบลบสูุง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 2,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขยายท่อเมนระบบประปา 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขยายท่อเมนระบบประปา 700,000

(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 4,000,000

(ทต.,อื่นๆ)
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(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

ที่ โครงการ

ระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน 
(ปรับปรุงจากระบบบาดาล)

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ91

6 วางทอ่เมนระบบประปาบา้นหนองศาลา
 หมู่ที่ 14

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

7 กอ่สร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่บา้นหนองโดน  หมู่ที่ 18

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

4 ก่อสร้างระบบ/ขยายเขตประปา ม.๑,
 ม.15, ม.2

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ระบบ/ขยายเขตประปา 
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ93

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

วตัถุประสงค์

2

3 ระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน 
(ปรับปรุงจากระบบบาดาล) หมู่ที่ 3

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ92

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

กิจการประปา  (เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา)

เพือ่บริหารจดัการกจิการประปา จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ90

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

5 ขยายทอ่เมนระบบประปาบา้นพร้า
วจากบา้นหนองหว้า- บา้นแต - บวกเตย

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา



แผนงาน 1.2 แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กอ่สร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่บา้นกะเอนิ หมู่ที่ 15

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

ระบบประปา 4,000,000 จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 4,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่เมนน้้าดิบ 1,200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ถังน้้าใส 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ)
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(ผลผลิตของ
โครงการ)

8 บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

10 โครงการวางทอ่เมนน้้าดิบระบบประปา
บา้นดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

11 กอ่สร้างถังน้้าใสระบบประปาบา้นดอน
พระเจ้า หมู่ที่ 19

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 กอ่สร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่บา้นบวกแต้  หมู่ที่ 10

เพือ่จา้งเหมาจดัท้าระบบ
ประปาส่งน้้า ส้าหรับส่งน้้าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอุปโภค

จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้้าประปาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ94

บริหารจัดการกิจการ
ประปา

กองการ
ประปา



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 67 36,918,600 78 33,800,000    63 31,045,000  40 25,606,000   248 127,369,600  
   1.2 แผนงาน งบกลาง 9 25,400,000 3 10,200,000 2 8,200,000 2 8,200,000 16 52,000,000
   1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 9 1,810,000 9 1,810,000 9 1,810,000 9 1,810,000 36 7,240,000
   1.4 แผนงาน สาธารณสุข 3 1,060,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 9 1,240,000

รวม 88 65,188,600 92 45,870,000 76 41,115,000 53 35,676,000 61 187,849,600
2) ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงาน การศึกษา 5 740,000 3 220,000 3 220,000 3 220,000 14 1,400,000
   2.2 แผนงาน การเกษตร 7 130,000 6 50,000 6 50,000 6 50,000 25 280,000

รวม 12 870,000 9 270,000 9 270,000 9 270,000 39 1,680,000
3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

   3.1 แผนงาน การศึกษา 9 7,660,000 7 4,010,000 7 4,010,000 7 4,010,000 30 19,690,000
   3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 2,300,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 8 3,800,000
   3.3 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทการ 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 12 1,600,000

รวม 11 9,960,000 9 4,510,000 9 4,510,000 9 4,510,000 38 23,490,000
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รวม 4 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ยุทธศาสตร์

แบบ ผ. 07 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์ ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
   4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 10 429,000 9 399,000 9 399,000 9 399,000 37 1,626,000
   4.2 แผนงาน งบกลาง 4 13,044,500 4 13,044,500 4 13,044,500 4 13,044,500 16 52,178,000
   4.3 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 8 700,000 5 550,000 6 600,000 7 630,000 26 2,480,000
   4.4 แผนงาน สาธารณสุข 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000
   4.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 80,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 170,000

รวม 24 14,323,500  20 14,143,500     21 14,193,500   22 14,223,500 87 56,884,000     

5. ยุทธศาสตร์  ดา้นการเมอืงและการบริหาร
   1.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 7 640,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000

รวม 7 640,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 336 29,888,000
รวมทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ 142 90,982,100 135 64,933,500 120 60,228,500 98 54,819,500 1,185 299,791,600
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ปี 2564 รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 61,880,000 1 7,250,000      1 5,950,000    1 5,700,000     6 80,780,000    

รวม 3 61,880,000 1 7,250,000 1 5,950,000 1 5,700,000 6 80,780,000
2) ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ

รวม
3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม
4. ยุทธศาสตร์ ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

รวม

5. ยุทธศาสตร์  ดา้นการเมอืงและการบริหาร
รวม

รวมทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ 3 61,880,000 1 7,250,000 1 5,950,000 1 5,700,000 1,185 80,780,000
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ   ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

5 300,000
(ทต.,อื่นๆ)
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การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจที่

มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจที่

มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
กะเอิน-คลองส่งน้ าดอนพระเจ้า  หมู่ที่1

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

ไฟฟา้สาธารณะแยกกอไผ่บสูุง-
กะเอิน-เชื่อมดอนพระเจ้าหมู่ที่ 2

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
ซอยเจริญสุข  หมู่ที่ 2

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจาก
คลองลอยหนองโดน-กะเอิน  หมู่ที1่

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

3 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรบุ
สูง-กะเอิน หมู่ที่ 2

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจที่

มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจที่

มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

แบบ ผ.02 



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

6 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

7 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

8 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

9 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

10 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

11 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

12 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร
(สามแยกทางเข้าหมู่บา้น  ข้าม 1
 ต้น ,ทศิตะวนัตกไปหนองส่อง
แมว,ทศิเหนือต่อจากวดั,ทศิ

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรข้าง
โรงเรียนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ทิศตะวันตกหมู่บ้าน,ทิศเหนือหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรทศิ
เหนือ บา้นโนนสาย- หนองนารี 
หมู่ที่ 9

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรข้าง
โรงเรียนไปทิศใต้,ทิศใต้ของหมู่บ้าน,
ข้างโรงเรียนไปป่าใต้  หมู่ที่ 4

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่างขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
ม.3

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

งบประมาณและทีผ่่านมา

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร 
(ถนนไปหนองฮาง,หนองหวา้)  
หมู่ที่ 8

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

13 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

14 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

15 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

16 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

17 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

18 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

19 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
หน้าบ้านเกษตรปราโมทย์-คลองอีสาน
เขียว  หมู่ที่ 14

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยายเขต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย

เขตเพิ่มขึ้น

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ขยายไฟฟา้การเกษตรคลองอสีาน
เขียวทศิเหนอืของหมู่บา้น หมู่ที่ 13

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนตะวันออก
หมู่บ้าน(120 ม.) และทิศเหนือหมู่บ้าน
  หมู่ที่ 14

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยายเขต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรทศิ
ตะวันออก,ทศิใต้,ทศิตะวันตก)หมู่ที่
 14

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรสาย
คลองหนองหวัเสือประมาณ 5 ต้น 
(เสาไฟ) หมู่ที่ 11

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรสาย
บา้นไทยบวกเตย – หนองศาลา – 
ปา่ใต้ –บวกแต้) หมู่ที่ 13

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตสายไป
บา้นกะเอนิหมู่ที่ 15 - บา้นลิงไอ 
ต าบลธาตุ

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

20 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

21 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

22 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

23 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

24 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

25 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง

ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าไป
หว้ยคล้า หมู่ที่  18

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายไฟฟา้สาธารณะหมู่บา้นในจุด
ที่จ าเปน็  (หนา้บา้นนายค านงึ) หมู่ที่
 17

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยายเขต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตด้าน
ทศิตะวันออกสูง-หนองนารี (1.ปา่
ช้าเกา่ - หนองฮู 2.คลองอสีานเขียว
 - หนองผ า 3.บา้นนายครองทรัพย์
 -ที่นานางประมลู 5. สามแยกคอก

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตสาย
ซอยหนองเอนิไปตามทางถนน ศรี
สะเกษ - ขุขันธ์  หมู่ที่  15

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตสายไป
กะเอนิ หมู่ที่ 15  - บสูุง  หมู่ที่ 2

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตสายไป
หนองแมวเหมยีว หมู่ที่ 15

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

26 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

27 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

28 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

29 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

30 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

31 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ขยายเฟสไฟฟา้ (เพิ่มขนาดหมอ้
แปลง)  หมู่ที่ 20

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ขยายไฟฟา้สาธารณะสายบา้นนาถ -
 บา้นสมจิตร หมู่ที่ 19

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยายเขต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ย้ายไฟฟา้สาธารณะนางออ่นตาถึง
บา้นนายสมบติั หมู่ที่ 19

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรด้าน
ทศิเหนอื,ทศิใต้  หมู่ที่ 20

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรไปปา่
สะแบง  หมู่ที่ 18

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

งบประมาณและทีผ่่านมา

ติดต้ังขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอย
บา้นนายสุดใจ,ถนนสายไปส านกั
สงฆว์ังศิลาฯ  หมู่ที่ 19

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

32 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

33 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรม.7 300,000 300,000 300,000
      -หวันอนบา้นน้อย (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -ตะวนัออกบา้นน้อย

      -ไปหนองทอง

35 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

36 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

37 300,000
(ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

งบประมาณและทีผ่่านมา

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร(ทศิ
ใต้-เลียบคลองโยธา)  หมู่ที่ 6

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอยนาง
ทองจันทร์  พรมศรี  หมู่ที่ 22

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 21 เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้
สาธารณะที่ขยายเขต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

34 กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายไฟฟา้ถนนไปบา้นหนองแคน -
 หลังโรงเรียนบา้นขุมค าวิทยา 
ประสานไฟฟา้ หมู่ที่ 6

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 9 เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

38 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

39 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.20 300,000 300,000
      -หนองแมว (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -คลองโยธา - หว้ยส าราญ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.22 300,000 300,000

      -ด้านทศิเหนือ (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -ด้านทศิใต้

42 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

รวม จ านวน 42 โครงการ - - 5,400,000 6,900,000 5,400,000 4,200,000 - -
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กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ไฟฟา้เพื่อการเกษตรสายไปบา้นขุม
ค า  หมู่ที่ 9

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ซอยนาง
ทองจันทร์ พรมศรี หมู่ที่ 22

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะหนา้บา้นยาย
สงคราม หมู่ที่ 9

เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

งบประมาณและทีผ่่านมา

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

41 เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

40 เพื่อจ้างเหมาขยายเขตการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

จ านวนไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การยกระดับเศรษฐกิจใหพึง่ตนเองและแขงขันได

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานที ่2.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 100,000 100,000 100,000 100,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 35,000
(ทต.)

4 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 235,000 250,000 250,000 200,000 - -
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กลุ่มอาชีพ

อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

กองการศึกษา

กลุ่มอาชีพมีความช านาญและ
ได้รับการสนับสนุน

กองการศึกษา

ประชาชนได้รับการส่งเสริม
ให้ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

กองการศึกษา

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่น ปศุสัตว์,หัตถกรรม,
ส่ิงประดิษฐ์,การเกษตร,การช่าง,
อุตสาหกรรม,อาชีพสตรี,ไม้ผล,ไม้
ประดับ ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

อุดหนุนโครงการขยายผลตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร ปกครอง อ.วังหิน ประชาชนด าเนินชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโครงการตุ้มโฮมของดีวงั
หนิ

เพื่อสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ าเภอ/จังหวัด

อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

พืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป็นที่รู้จักมี

ตลาดรองรับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการประชาสัมพนัธ์
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น
และชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านและชุมชน

๒๒ หมู่บา้น จ านวนหอ
กระจายข่าวที่มี
ประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้นร้อยละ80

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน
และชุมชน

ส านักปลัด ๒๒ หมู่บา้น

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่

     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานที ่ 3.1   แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 125,000 125,000 125,000 125,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 50,000 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

4 70,000
(ทต.)

5
35,000 35,000 35,000 35,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

6 105,000 105,000 105,000 105,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 6 โครงการ - - 415,000 345,000 345,000 345,000 - -
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อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

เด็กและ
เยาวชนใน

ต าบล

กอง
การศึกษา

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

กอง
การศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

กอง
การศึกษา

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ในการ

ช่วยเหลือตัวเองมาก
อุดหนุนโครงการเคร่ืองกรองน้ า
ด่ืมสะอาดส าหรับนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ า
สะอาดเพื่ออุปโภคและ
บริโภค

โรงเรียนในเขต
ต าบล

นักเรียนสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น

เด็กนักเรียนได้มีน้ าสะอาดเพือ่
อุปโภคและบริโภค

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

อดุหนนุโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขต
เทศบาล

ปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียนลดลง

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา

กอง
การศึกษา

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืน
ลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่าย 
ทต.บสูุง

เพื่อส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขต
ต าบล

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาต าบลบสูุง

เพื่อเด็กและเยาวชนได้การ
ออกก าลังกาย

โรงเรียนในเขต
ต าบล

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านการกฬีามาก

ขึน้

เด็กและเยาวชนได้การออก
ก าลังกาย

กอง
การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับการฝึกฝนการ
มีระเบียบวนิัยและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สาธารณะ

เด็กและเยาวชนได้รับการสร้าง
เสริมนันทนาการและการ
แสดงออก

กอง
การศึกษา

อุดหนุนการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อสร้างเสริมนันทนาการ
และส่งเสริมการแสดงออก

เด็กและเยาวชน
ในต าบล

เด็กกล้าแสดงออกมี
ที่ให้แสดง

ความสามารถก่อ
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬามวลชน

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย

อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการ

กีฬามากขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่

     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานที ่ 3.2   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 70,000 70,000 70,000 70,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2
30,000 30,000 30,000 30,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 2 โครงการ - -

100,000 100,000 100,000 100,000 - -
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เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต าบล

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต าบล

การด ารงอยู่ของ
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม
ประจ าใจ

กอง
การศึกษา

การด ารงอยู่ของ
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม
ประจ าใจ

กอง
การศึกษา

อุดหนุนโครงการธรรมสัญจร
เคล่ือนที่

เพื่ออบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

อุดหนุนโครงการบรรพชา
อุปสมบทภาคฤดูร้อน

เพื่ออบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในระหว่างปิดภาค
เรียนฤดูร้อน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต าบล

เด็ก เยาวชนได้ร่วม
ท านุบ ารุงพุทธ

ศาสนาดีงามเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต าบล

เด็ก เยาวชนได้ร่วม
ท านุบ ารุงพุทธ

ศาสนาดีงามเพิ่มขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่ , ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย


        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานที ่ 4.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 165,000 165,000 165,000 165,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 205,000 205,000 205,000 205,000 - -

137

ประชาชน
ภายในต าบล

อุดหนุน
ปกครอง
อ.วงัหนิ

อุดหนุน
ปกครอง

จังหวดัศรีสะ
เกษ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

อุดหนุนโครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด (อ าเภอ)

เพือ่ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

อุดหนุนปกครอง
อ.วงัหนิ

ปญัหายาเสพติด
ลดลงร้อยละ 80

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

อุดหนุนโครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด(จังหวดั)

เพือ่ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

อุดหนุนปกครอง
จังหวดัศรีสะเกษ

ปญัหายาเสพติด
ลดลงร้อยละ 80

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

ระบบสาธารณสุขมูลฐานใน
ต าบลมีระดับที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

อุดหนุนโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน

ประชาชน
ภายในต าบล

การบริการ
สาธารณสุขมูล
ฐานมากขึ้นร้อย

ละ 80

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่ 


        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

แผนงานที ่5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน  หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ทีข่อรับเงิน

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1
3,000,000 3,000,000 3,000,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.)

2
40,000 40,000 40,000 40,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3
20,000 20,000 20,000 20,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

4
15,000 15,000 15,000 15,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

5 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 - -
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อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

อุดหนุนเทสบาล
ต าบล, อบต.
ร่วมกับสนง.

ท้องถิ่นอ าเภอ
วังหินสมาคมสันนิบาติ

เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

อุดหนุนอบต.
ร่วมกับสนง.

ท้องถิ่นอ าเภอ
วังหิน

อุดหนุน
ปกครอง
อ.วงัหนิ

ส านักปลัด

ส านักปลัด

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นปฏิบัติตามประเพณี
เหมาะสม

อุดหนุนปกครอง
อ.วังหิน

งบประมาณและทีผ่่านมา

อดุหนนุโครงการจัดกจิกรรม
สนบัสนนุงานเทศกาลปใีหมแ่ละ
งานกาชาด

เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

อุดหนุนปกครอง
อ.วงัหนิ

ศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งของอปท.ระดับ
อ าเภอเร้อยละ 80

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิ่มขึ้น

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

ผู้เข้าร่วมงาน
มากขึ้นร้อยละ90

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของอ าเภอ/จังหวัด

ส านักปลัด

อุดหนุนโครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา
และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอ าเภอ

เพื่อบ ารุงรักษาและจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างของอปท.

อุดหนุนอบต.
ร่วมกับสนง.

ท้องถิ่นอ าเภอวังหิน

ศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งของอปท.ระดับ
อ าเภอ ได้รับการ

ปรับปรุงมากขึ้นร้อย

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ส านักปลัด

อุดหนุนสมาคมสันนิบาตแหง่
ประเทศไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารองค์กร

สมาคมสันนิบาติ
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

ส.ท.ส.ได้รับการ
สนับสนุน

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กร

ส านักปลัด

อุดหนุนโครงการก่อสร้างศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอ าเภอ

เพื่อก่อสร้างศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของอปท.

อุดหนุนเทสบาล
ต าบล, อบต.
ร่วมกับสนง.

ท้องถิ่นอ าเภอวังหิน





















เพื่อประชาชนในชุมชนได้สืบจ านวน  15 กจิกรรม75,000    75,000    75,000    75,000    ร้อยละที่ประชาชนประชาชนไม่เดือดร้อน กอง



ทอดประเพณีโบราณต่อไป พงึพอใจ งานประเพณีสืบทอดต่อไปการศึกษา

เพื่อใหง้านประเพณีของอ าเภอ
150,000 150,000 150,000 150,000

 จ านวน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมกอง

อยู่สืบทอดตลอดไป 1 กิจกรรม ในกิจกรรมประเพณีการศึกษา

เพื่อรักษางานประเพณีส าคัญ
75,000 75,000 75,000 75,000

 จ านวน  ประชาชนได้มีส่วนร่วมกอง

สืบทอดตลอดไป 3 กิจกรรม ในกิจกรรมประเพณีการศึกษา

เพื่อใหม้ีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
20,000 20,000 20,000 20,000

 จ านวน  รักษาไว้ซ่ึงงานประเพณีกอง



ประเพณีของจังหวดั 1กิจกรรม เกา่แกข่องจังหวัดอดุรธานีการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่ 


        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

แผนงานที ่ 1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

2 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

3 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

4 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
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ส านักปลัดโครงการงานบญุปลอดเหล้าปลอดการ
พนัน

เพื่อปฏิบัติตามประเพณีดีงามและ
เหมาะสม

ประชาชนพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ของทต.

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง

ส านักปลัดจัดงานวนัเทศบาล เพื่อบ ารุงรักษาองค์กร ประชาชนพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ของทต.

การรักและภักดีใน
องค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ
 80

การรักและภักดีในองค์กร

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 06
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ  โครงการทีด่ าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศราะเกษ

กองการศึกษา

จัดงานท าบญุผ้าปา่สามัคคี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามประเพณีเหมาะสม

จัดงานบญุกฐินสามัคคีประจ าปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามประเพณีเหมาะสม

ประชาชนชาวพทุธ
ในต าบล

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง

ประชาชนชาวพทุธ
ในต าบล

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

6 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

7 ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

รวม จ านวน  7 โครงการ - -  -  -  -  - - - -
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ส านักปลัด

โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรีสังคม เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท าดี
และสร้างประเพณีดีงามและเหมาะสม

ประชาชนทั่วไป
พนักงานและ

เจ้าหน้าที่ของทต.

ประชาชนและ
พนักงานได้มี

สุขภาพจิตและสร้าง
แรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติดีเพิ่มขึ้น

ประชาชนทั่วไปและพนักงาน
เทศบาลมีสุขภาพจิตดีและได้
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
แก่คนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

โครงการออกก าลังกายทกุวนัพธุ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และสร้างประเพณีดีงามและเหมาะสม

ประชาชนพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ของทต.

ประชาชนและ
พนักงานได้มีสุขภาพ
แข็งแรงและสืบสาน

ประเพณีดีงามเพิ่มขึ้น

ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมแก่คนรุ่น
หลัง

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อปฏิบัติตามประเพณีดีงามและ
เหมาะสม

ประชาชนพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ของทต.

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 5 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
สะดวกต่อการท างาน

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือในการปฏบิติัจ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา
หน้าที่
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือในการปฏบิติัจ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
หน้าที่

14 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด
และนันทนาการ พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน

15 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด
และนันทนาการ

16 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด
และนันทนาการ สะดวกต่อการท างาน

17 การศาสนา  วฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด
และนันทนาการ สะดวกต่อการท างาน

18 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 สาธารณสุข
พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน

19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 2 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 สาธารณสุข

20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 สาธารณสุข
สะดวกต่อการท างาน

21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 300,000 20,000 20,000 20,000 สาธารณสุข
สะดวกต่อการท างาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

สะดวกต่อการท างาน

23 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

24 งบกลาง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจการประปา
พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน

25 งบกลาง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจการประปา

26 งบกลาง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจการประปา
สะดวกต่อการท างาน

27 งบกลาง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจการประปา
สะดวกต่อการท างาน

28 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจการประปา
สะดวกต่อการท างาน

29 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจการประปา

30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 2 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
สะดวกต่อการท างาน

31 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง
พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 กองคลัง

33 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง
สะดวกต่อการท างาน

34 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 5 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 กองคลัง
สะดวกต่อการท างาน

35 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง
สะดวกต่อการท างาน

รวม   35   โครงการ 1,840,000  1,560,000  1,560,000   1,560,000   -
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งบประมาณและทีผ่่านมา


