
 
 

  
ส�วนที่ ส�วนที่ ๑๑  

สภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐาน 

๑. ด�านกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู�บ�านหรือชุมชนหรือตําบล 
                       องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลเมืองโพธิ์   อําเภอห$วยราช  จังหวัด
บุรีรัมย�  จุดท่ีต้ังหางจากท่ีวาการอําเภอห$วยราช ประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร อยูหางจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย� 
ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีจํานวน ๑๓,๓๐๗ ไร   หรือประมาณ  ๒๒.๗  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตและพ้ืนท่ี
ติดตอดังนี้ 
ตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห$วยราช   จังหวัดบุรีรัมย�   มีเนื้อท่ีประมาณ    13,307   ไร   แบงออกเป<น 

• พ้ืนท่ีเพ่ืออยูอาศัย       2,034   ไร 
• พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร)   10,657      ไร 
• พ้ืนท่ีสาธารณะ      266     ไร 
• แหลงน้ําตางๆ       350     ไร 

                       ด�านทิศเหนือ    จดเขตพ้ืนท่ีตําบลตาเสา    อําเภอห$วยราช   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด�านทิศใต�        จดเขตพ้ืนท่ีตําบลโคกเหล็ก   อําเภอห$วยราช   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด�านทิศตะวันออก   จดเขตพ้ืนท่ีตําบลห$วยสําราญ   อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด�านทิศตะวันตก   จดเขตพ้ืนท่ีตําบลปราสาท   อําเภอบ$านดาน  จังหวัดบุรีรัมย� 

 แบ�งเขตปกครองออกเป)น  ๙   หมู�บ�าน  ประกอบด�วย    
                        หมูท่ี   ๑   บ$านเมืองโพธิ์                                 หมูท่ี   ๖   บ$านเมืองโพธิ์ 
                        หมูท่ี   ๒   บ$านปะคํา                                     หมูท่ี   ๗   บ$านศรีเจริญ 
                        หมูท่ี   ๓   บ$านพูนสุข                                    หมูท่ี   ๘   บ$านไผน$อย 
                        หมูท่ี   ๔   บ$านประดู                                     หมูท่ี   ๙    บ$านจาน 
                        หมูท่ี   ๕   บ$านเมืองเหนือ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทขององค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ มีลักษณะเป<นท่ีราบสูงแห$งแล$ง และเป<นท่ีราบ
บางสวน ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เป<นพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ 30%  เป<นพ้ืนท่ีสําหรับ
การเกษตร 65 %  และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร$อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร$อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร�อน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ�ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร$อนและแห$งแล$ง   

จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – 40 องศาเซลเซียส   
ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวง

ฝนท้ิงชวง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห�หรือบางปUอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน$อยนานนับเดือน  
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 

สัปดาห� เป<นชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป<นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟXา
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๔ องศา   



 
 

 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป<นดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเป<นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล�งน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใช$สําหรับ  อุปโภค-บริโภค  มีท้ังแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และในสวนท่ีองค�การ
บริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  ได$ดําเนินการปรับปรุงกอสร$างข้ึนใหมเพ่ือให$เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
ดังนี้ 

  ตาราง ข�อมูลแหล�งน้ําสาธารณะ 

ท่ี หมู�บ�าน 
ประเภท  แหล�งน้ําสาธารณะ 

รวม 
ลําห�วย สระน้ํา 

การใช�
ประโยชน6 

๑ หมูท่ี  ๑  บ$านเมืองโพธิ์ - ๒ หมูท่ี  
๑,๒,๓,๖,๗ 

สาธารณูปโภค 

๒ หมูท่ี  ๒  บ$านปะคํา ๑ - หมู  ๒,๙ เกษตรกรรม 
๓ หมูท่ี  ๓  บ$านพูนสุข - - - - 
๔ หมูท่ี  ๔  บ$านปะคํา - ๑ หมูท่ี  ๔ สาธารณูปโภค 
๕ หมูท่ี  ๕  บ$านเมืองเหนือ - ๑ หมูท่ี   ๕ เกษตรกรรม 

๖ หมูท่ี  ๖  บ$านเมืองโพธิ์ - - - - 
๗ หมูท่ี  ๗  บ$านศรีเจริญ - ๑ หมูท่ี  ๗ เกษตรกรรม 
๘ หมูท่ี  ๘  บ$านไผน$อย ๑ ๒ หมูท่ี  ๘ สาธารณูปโภค 

๙ หมูท่ี  ๙  บ$านจาน - ๑ หมูท่ี  ๙ สาธารณูปโภค 
 รวม ๒ ๘ - - 

 
๑.๖ ลักษณะของไม�และป;าไม� 

  ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ไมมีปYาไม$  แตมีต$นไม$ท่ีชาวบ$านปลูกลักษณะของไม$  เป<นไม$
ยืนต$น  ผลัดใบ   

๒. ด�านการเมือง/การปกครอง  
องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห$วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� ได$รับยกฐานะจากสภาตําบล  โดย

อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดต้ังองค�การบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๒  ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เลมท่ี  ๑๑๖  ตอนพิเศษ  ๘๒ง   วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                     องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  มีการแขงขันทางการเมืองคอนข$างสูง ไมวาจะเป<นการเลือก
ผู$ใหญบ$าน  สมาชิกสภา  นายกองค�การบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู$ใหญบ$าน  การแก$ไขป[ญหาของ
องค�การบริหารสวนตําบล คือ  ขอความรวมมือ  ผู$นํา  เจ$าหน$าท่ีท่ีมีหน$าท่ีรับผิดชอบให$ระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรม
และให$รายงานอําเภอทราบ  การรณรงค�  ประชาสัมพันธ�  ให$ข$อมูลท่ีถูกต$อง  เก่ียวกับข$อกฎหมายของ 



 
 

 
 
พยายามแก$ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท$องถ่ินทุกชุมชนในเขตตําบลเมืองโพธิ์  ในการจัดทําแผนพัฒนา
องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  

จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข$ารวมประชุม
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลให$องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ดําเนินงานตามความต$องการของ
ประชาชน และประชาชนได$รับและมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเมืองโพธิ์ นอกจากนี้  องค�การบริหารสวนตําบลเมือง
โพธิ์  ได$จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู$บริหาร  สมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  
อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรู$และประสบการณ�ท่ีได$รับมา
พัฒนาตําบลเมืองโพธิ์  ให$เจริญเทาเทียมกับตําบลอ่ืนๆ และองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  มีโครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือเครื่องใช$ในการปฏิบัติงานให$ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต$องระงับไว$เนื่องจากข$อจํากัด
ด$านงบประมาณ  โดยองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  แบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 

                        แบงเขตปกครองออกเป<น  ๙   หมูบ$าน  ประกอบด$วย    
                        หมูท่ี   ๑   บ$านเมืองโพธิ์                                 หมูท่ี   ๖   บ$านเมืองโพธิ์ 
                        หมูท่ี   ๒   บ$านปะคํา                                     หมูท่ี   ๗   บ$านศรีเจริญ 
                        หมูท่ี   ๓   บ$านพูนสุข                                    หมูท่ี   ๘   บ$านไผน$อย 
                        หมูท่ี   ๔   บ$านประดู                                     หมูท่ี   ๙    บ$านจาน 
                        หมูท่ี   ๕   บ$านเมืองเหนือ 

 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ มีการเลือกต้ังแบงออกเป<น 2 ฝYาย ได$แก  
1. สมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบล(ส.อบต.)  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระการทํางาน 

4 ปU จํานวน ส.อบต. มีท้ังหมด 18 คน  จาก 9 หมูบ$าน  
         2.  นายกองค�การบริหารสวนตําบล(นายก อบต.)      มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน   มี 1 คน มี
วาระการทํางาน 4 ปU นายก อบต. สามารถแตงต้ังรองนายก อบต.    ท่ีมิใช ส.อบต. ได$ 2 คน เพ่ือชวยบริหารงานของ
องค�การบริหารสวนตําบล 
 

ป=จจุบันนายกองค6การบริหารส�วนตําบลและสมาชิกมาจากคําส่ัง คสช.  และป=จจุยังไม�มีการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข$อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร) 

   ตารางข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

           

หมูท่ี   บ�าน จํานวน(คน) 
จํานวนประชากร 

 
    ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑ หมูท่ี ๑ บ$านเมืองโพธิ์ 147 349 350 699 
๒ หมูท่ี ๒ บ$านปะคํา 114 260 224 484 
๓ หมูท่ี ๓ บ$านพูนสุข 178 335 344 679 
๔ หมูท่ี ๔ บ$านประดู 40 77 64 141 
๕ หมูท่ี ๕ บ$านเมืองเหนือ 106 219 ๒๐3 422 
๖ หมูท่ี ๖ บ$านเมืองโพธิ์ 65 129 172 301 
๗ หมูท่ี ๗ บ$านศรีเจริญ 107 260 217 477 
๘ หมูท่ี ๘ บ$านไผน$อย 64 149 157 306 
๙ หมูท่ี ๙ บ$านจาน 84 194 182 375 

รวม 905 ๑,972     ๑,912  ๓,884      
 
 

๓.๒ การเพ่ิม/ลด ของจํานวนประชากร 
 

ท่ี ชื่อหน�วยงาน 
จํานวนประชากร 

ปN 2558 
จํานวนประชากร 

ปN 2559 
จํานวนประชากร 

ปN 2560 
จํานวนประชากร 

ปN 2561 

1. องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธ์ิ 3,845 3,879 3,871 3,884 

 
 

ท่ี ชื่อหน�วยงาน 
จํานวนประชากร 

ปN 2558 
เพ่ิม/ลด  

ปN 2558-2559 
เพ่ิม/ลด  

ปN 2559-2560 
เพ่ิม/ลด  

ปN 2560-2561 

1. องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธ์ิ 3,845 +34 -8 +13 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

              จํานวนประชากร จําแนกตามช�วงอายุ ปN 2562 ท่ีอาศัยอยู�ในครัวเรือนในวันสํารวจ 
                                          ข�อมูลภาพรวม ระดับตําบลปN 2562 
                               มีครัวเรือนท้ังหมด 791 ครัวเรือน (ข�อมูล จปฐ.ปN 62) 
                                จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริง  ท้ังหมด  2,987  คน 

                             แยกเป)น  ชาย   1,487   คน 
                             หญิง   1,500  คน 

       จํานวนประชากรจําแนกตามเพศและกลุ�มอายุ 

กลุมอายุ (ปU)             ชาย          หญิง            รวม 
 จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ 
1 เดือน ถึง 5 เดือน 3 0.10 1 0.03 4 0.13 
6 เดือน ถึง 1 ปU 0 เดือน 2 0.07 5 0.17 7 0.23 
1 ปU 1 เดือน – 2 ปU 13 0.44 12 0.40 25 0.84 
3 ปU - 5 ปU 51 1.71 37 1.24 88 2.95 
6 ปU - 12 ปU 147 4.92 172 5.76 319 10.68 
13 ปU - 14 ปU 35 1.17 33 1.10 68 2.28 
15 ปU  - 18 ปU 100 3.35 96 3.21 196 6.56 
19 ปU -  25 ปU 144 4.82 150 5.02 294 9.84 
26 ปU - 34 ปU 169 5.66 156 5.22 325 10.88 
35 ปU - 49 ปU 364 12.19 350 11.72 714 23.90 
50 ปU – 59 ปU 193 6.46 201 6.73 394 13.19 
60 ปUข้ึนไป 266 8.91 287 9.61 553 18.51 

รวม 1,487 49.78 1,500 50.22 2,987 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
 

  ตารางข�อมูลเก่ียวกับการศึกษาของโรงเรียนวัดบ�านเมืองโพธิ์ 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจข$อมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพให$กับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ได$แก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส�  โรค
ไข$เลือดออก  มือ-ปาก-เท$าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข$ารับการรักษาพยาบาล  ป[ญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปU  การแก$ไขป[ญหา คือ องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  ได$มีการให$เงิน
อุดหนุนและสนับสนุนกับ อสม.ประจําหมูบ$าน ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ เพ่ือ
ดําเนินโครงการตางๆ โดยได$จัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงค�ให$ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพ  
  (๑)  หนวยงานด$านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๑   แหง      
      -  คลินิกเอกชน  จํานวน  1  แหง    

รายการ จํานวน รวม 
  เพศชาย เพศหญิง   

บุคลาการทางการศึกษา     
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 27 40 
นักเรียน (ระดับชั้น)       
อนุบาลปUท่ี ๑ - - - 
อนุบาลปUท่ี ๒ 27 21 48 
อนุบาลปUท่ี 3 28 19 47 

รวมช้ันอนุบาล 55 40 95 
ประถมศึกษา ปUท่ี ๑ 28 29 57 

ประถมศึกษา ปUท่ี ๒ 23 35 58 

ประถมศึกษา ปUท่ี ๓ 25 27 51 
ประถมศึกษา ปUท่ี ๔ 27 26 53 

ประถมศึกษา ปUท่ี ๕ 22 32 54 

ประถมศึกษา ปUท่ี ๖ 24 33 57 

รวมช้ันประถม 148 182 330 
มัธยมศึกษา ปUท่ี ๑ 33 31 64 

มัธยมศึกษา ปUท่ี ๒ 27 25 52 

มัธยมศึกษา ปUท่ี ๓ 25 32 57 

รวมช้ันมัธยม 85 88 173 
รวมท้ังส้ิน 288 310 598 



 
 

 
 
   ๔.๓ อาชญากรรม 
  องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณ�ลักขโมยทรัพย�สิน
ประชาชน  และทําลายทรัพย�สินของราชการ  ซ่ึงองค�การบริหารสวนตําบลก็ได$ดําเนินการปXองกันการเกิดเหตุดังกลาว 
จากการสํารวจข$อมูลพ้ืนฐานพบวา  ในแตละครัวเรือนก็มีการปXองกันเหตุร$ายท่ีอาจเกิดข้ึนได$ไมวาจะด$านชีวิตและ
ทรัพย�สิน และการปXองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก$ป[ญหาขององค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ท่ีสามารถ
ดําเนินการได$ตามอํานาจหน$าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดต้ังกล$องวงจรปbดในจุดท่ีเป<นท่ีสาธารณะ  
ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังได$ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออํานวยความสะดวกให$กับประชาชน  แตป[ญหาท่ีพบเป<นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน  โดยเฉพาะใน
สถานท่ีจัดงานมหรสพ เป<นป[ญหาท่ีชุมชนได$รับผลกระทบเป<นอยางมาก  การแก$ไขป[ญหา คือการแจ$งเตือนให$ผู$ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ�ให$ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได$รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความรวมมือไปยังผู$นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผู$นํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมให$เกิดความรุนแรง  แตจะไมให$
เกิดข้ึนเลยยังเป<นป[ญหาท่ีป[จจุบันไมสามารถท่ีจะแก$ไขได$  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝYาย เป<นเรื่องท่ีทางองค�การบริหาร
สวนตําบลเมืองโพธิ์จะต$องหาวิธีท่ีจะแก$ไขป[ญหาให$กับประชาชนตอไปตามอํานาจหน$าท่ีท่ีสามารถดําเนินการได$              

๔.๔ ยาเสพติด 
ป[ญหายาเสพติดในชุมชนขององค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  ยังคงมีพบอยูบ$างแตมีในอัตราท่ีน$อย  

เม่ือเทียบกับจํานวนประชาชน  การแก$ไขป[ญหาขององค�การบริหารสวนตําบลสามารถทําได$เฉพาะตามอํานาจหน$าท่ี
เทานั้น  เชน  การณรงค�  การประชาสัมพันธ�  การแจ$งเบาะแส  การฝcกอบรมให$ความรู$  ถ$านอกเหนือจากอํานาจหน$าท่ี  
ก็เป<นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล$วแตกรณี ท้ังนี้ องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ก็ได$ให$ความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห6  

ตารางด�านส�งเสริมสวัสดิการสังคม 
  ข�อมูลด�านสวัสดิการสังคม 

รายการ จํานวนท้ังหมด 
  ผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ป;วยเอดส6 
หมูท่ี ๑  บ$านเมืองโพธิ์ 98 29 5 
หมูท่ี ๒  บ$านปะคํา 55 21 - 
หมูท่ี ๓  บ$านพูนสุข 87 24 2 
หมูท่ี ๔  บ$านประดู 19 2 - 
หมูท่ี ๕  บ$านเมืองเหนือ 65 13 - 
หมูท่ี ๖  บ$านเมืองโพธิ์ 50 15 - 
หมูท่ี ๗  บ$านศรีเจริญ 70 23 4 
หมูท่ี ๘  บ$านไผน$อย 30 12 - 
หมูท่ี ๙ บ$านจาน 40 17 ๑ 

รวม 514 156 11 
 

 
 

 



 
 

 
 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ได�ดําเนินการด�านสงคมสังเคราะห6 ดังนี้ 
1. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพให$กับผู$สูงอายุ  ผู$พิการ  และผู$ปYวยเอดส�   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู$พิการ 
๔. ต้ังโครงการชวยเหลือผู$ยากจน  ยากไร$  รายได$น$อย และผู$ด$อยโอกาสไร$ท่ีพ่ึง 
๕. ต้ังโครงการปรับปรุงซอมแซมบ$านผู$ยากไร$      

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การคมนาคมขนส�ง 
      ชุมชนตําบลเมืองโพธิ์เป<นพ้ืนท่ี ท่ีอยูหางจากท่ีวาการอําเภอห$วยราช ประมาณ 14 กิโลเมตร  และอยูหาง

จังหวัดบุรีรัมย�  ประมาณ 25  กิโลเมตร การคมนาคมขนสงในชุมชนตําบลเมืองโพธิ์  มีรถโดยสารประจําทาง 3 คัน ท่ีใช$
ในการคมนาคม  บางสวนก็ใช$รถยนต�สวนตัวในการเดินทาง 

 5.2 การไฟฟUา 
การขยายเขตไฟฟXา ป[จจุบันมีไฟฟXาใช$ทุกครัวเรือน คิดเป<น ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�  ป[ญหาคือไฟฟXาสองสวาง

ทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได$ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความต$องการให$ติดต้ังไฟฟXา
สองสวางนั้นมีอาณาเขตท่ีกว$าง  แตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ไมสามารถดําเนินการได$เนื่องจากมีงบประมาณ
คอนข$างจํากัด              

 
๕.๓ การประปา 

การประปา  องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  มีกิจการประปาเป<นขององค�การบริหารสวนตําบล
ตัวเอง และเม่ือปUงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  องค�การบริหารสวนตําบลได$รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท$องถ่ิน  เป<นประปาขนาดกลาง จํานวน 5  ลูก และคาดวาจะมีระบบประปาให$บริการประชากรได$
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แตป[ญหาท่ีองค�การบริหารสวนตําบลพบบอยครั้ง คือ  มีข$อร$องเรียนเรื่องน้ําประปาขุน 

 
สาเหตุเนื่องจากเป<นทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และแหลงน้ําดิบท่ีใช$ในการผลิตประปามีปริมาณไมมาก 
ป[จจุบันองค�การบริหารสวนตําบลยังประสบป[ญหาการขาดแคลนน้ําท่ีดิบสําหรับผลิตประปาให$ชุมชน การแก$ป[ญหาคือ 
ขอความรวมมือในการใช$น้ําให$คุ$มคา และประหยัด  รวมถึงมีการต้ังโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลไว$ในแผนพัฒนาเพ่ือเป<น
แผนรองรับเมืองเกิดป[ญหาขาดแคลนน้ํา  และมีรถน้ําเพ่ือให$บริการประชาชนท่ีได$รับผลกระทบ  เม่ือมีการร$องทุกข�เข$ามา
พร$อมแก$ป[ญหาให$ทันทวงที   

            ตาราง ประปาหมู�บ�าน ถังเก็บน้ําประจําหมู�บ�าน 

                       
ท่ี 

หมู�บ�าน 

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

ประปาหมู�บ�าน 
 

ถังเก็บนํ้า 
 

หมายเหตุ 

 
มีนํ้าประปาใช� 

 

 
ไม�มีนํ้าประปา 
 

ประจําหมู� 
 

๑ หมูท่ี   ๑  บ$านเมืองโพธ์ิ √ - √  
๒ หมูท่ี   ๒  บ$านปะคํา √ - √  



 
 

๓ หมูท่ี   ๓  บ$านพูนสุข √ - √  
๔ หมูท่ี   ๔  บ$านปะคํา √ - √  
๕ หมูท่ี   ๕  บ$านเมืองเหนือ √ - √  
๖ หมูท่ี   ๖  บ$านเมืองโพธ์ิ √ - √  
๗ หมูท่ี   ๗  บ$านศรีเจริญ √ - √  
๘ หมูท่ี   ๘  บ$านไผน$อย √ - √  
๙ หมูท่ี   ๙  บ$านจาน √ - √  

 

๕.4 ไปรณีย6หรือการส่ือสารหรือการขนส�ง และวัสดุ ครุภัณฑ6 
  (๑)  มีไปรษณีย�  จํานวน  ๑  แหง  ให$บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร� – เสาร� (วัน
เสาร�ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย�    
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน จํานวนหมู�บ�านของตําบลเมืองโพธิ์  

                              (ข�อมูลเดือน มิถุนายน  2562  จาก สนง.เกษตร  อ.ห�วยราช จ.บุรีรัมย6) 
 

หมู�ท่ี ช่ือบ�าน ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร�อยละ จํานวน
ประชากร 

ชาย หญิง 

1 เมืองโพธิ์ 148 91 61.48 700 351 349 
2 ปะคํา 116 70 60.34 487 262 225 
3 พูนสุข 179 108 60.67 679 333 346 
4 ประดู 40 30 75 142 77 65 
5 เมืองเหนือ 108 69 63.88 428 218 210 
6 เมืองโพธิ์ 65 48 73.84 308 132 176 
7 ศรีเจริญ 107 86 80.37 473 256 217 
8 ไผน$อย 66 44 66.66 303 143 160 
9 จาน 88 60 68.18 370 192 178 

รวม 917 606 เฉล่ีย 67.82 3,890 1,964 1,926 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว6 
-  เป<นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป<นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เป<ด  โค  สุกร  กระบือ  เป<นต$น 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
ร$านอาหาร  11 แหง 
โรงภาพยนตร�  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
ร$านเกมส�     2     แหง 
 



 
 

 
 

๖.๕ การท�องเท่ียว 
  ในเของค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ไมมีแหลงทองเท่ียว  แตได$สงเสริมการทองเท่ียวให$เกิดข้ึนใน
ชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  เป<นต$น   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  ในเของค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 

๖.๗ การพาณิชย6และกลุ�มอาชีพ 
การพาณิชย6 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน 8     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนย�การค$า/ห$างสรรพสินค$า  - แหง 
ห$างหุ$นสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด  - แหง 
ร$านค$าตางๆ  51 แหง โรงฆาสัตว�  - แหง 
ซุปเปอร�มาเก็ต  -      แหง 

กลุ�มอาชีพ 
ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 1 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 2 กรกฎาคม 2544 50 280,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 
2 กลุมเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 1 พฤษภาคม 2544 10 100,000 นายวีระ ภลูสวัสดิ ์
3 กลุมจักสานตะกร$าหวาย  25 100,000 นางนงนุช ทะเลิงรัมย� 
4 กลุมเงินกองทุน 1ล$าน 15 สิงหาคม 2544 80 100,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 
5 กลุมเลี้ยงกบ 18 มิถุนายน 2548 10 100,000 นางนงนุช ทะเลิงรัมย� 
6 กลุมประกอบอาชีพทํานา-ทําไร 6 สิงหาคม 2550 270 245,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 

 
ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 2 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 2 กรกฎาคม 2544 50 80,000 นายเอียน  เจรญิรมัย� 
2 กลุมเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 1 พฤษภาคม 2544 20 200,000 นายสุทัศน�  ดียิ่ง 
3 กลุมเงินกองทุน 1ล$าน 15 สิงหาคม 2544 63       1,000,000 นายเอียน  เจรญิรมัย� 
4 กลุมประกอบอาชีพทํานา-ทําไร 6 สิงหาคม 2550 270 245,000 นายน$อย  ชุมพลวงศ� 
 

ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 3 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 1 ส.ค. 2544 126 80,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 
2 ร$านค$าชุมชน 1 ก.พ. 2547 500 130,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 
3 ธนาคารข$าว 1 ก.พ. 2545 126 200,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 
 

 

 



 
 

 

ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 4 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก        จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 2550 20 100,000 นายนสุวรรณ� กาสดา 
2 กลุมปลูกผัก  10 45,000 นางเอมจิตร บุญตอ 

ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 5 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก        จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย�  93  นายกมล พารื่นรัมย� 
2 ตีทอง  20 50,000 นางนงค�รักษ� พารื่นรัมย� 
3 กลุมเลี้ยงไหม  15  นางเสง่ียม จุมรัมย� 

 

ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 6 

   ท่ี      กลุม/องค�กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก         จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 2544 62   20,000 นายสุนทร กาญจนพงศกิจ 
2 ธนาคารข$าว 2550 53 200,000 นายสุนทร กาญจนพงศกิจ 
 
ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 7 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 2544 72 30,000 นายจํานง ทะเลิงรมัย� 
2 กลุมธนาคารข$าว 2544 94 100,000 นายทองสุข  นะพรรัมย� 
3 กลุมเพาะเห็ดฟาง     
4 กลุมปลูกผัก     
5 ศูนย�ข$าวชุมชน 2544 10,500 100,000 นายพงษ� เจียมรัมย� 
1 กลุมออมทรัพย� 2544 72 30,000 นายจํานง ทะเลิงรมัย� 
 
ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 8 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย� 2544 108 100,000 นายเฉลมิ  ศรีประโคนย� 
2 กลุมธนาคารข$าว 2536 49 200,000 นายเฉลมิ  ศรีประโคน 
3 กลุมปุgยชีวภาพอัดเม็ด 2550 49 200,000 นายเฉลมิ  ศรีประโคน 
4 กองทุนหมูบ$านธนาคารข$าว 2536 49 100,000 นายเฉลมิ  ศรีประโคน 

 
ข�อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย6  หมู�ท่ี 9 

   ท่ี      กลุ�ม/องค6กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุมออมทรัพย�  23 ก.ย. 2544 103  70,000 นายเสมือน พารื่นรัมย� 
2 กลุมธนาคารข$าว 2533 56 120,000 นายเสมือน พารื่นรัมย� 

 
 
 
 



 
 

 
๖.๘ แรงงาน 

  จากการสํารวจข$อมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปU อยูในกําลังแรงงาน ร$อยละ  
65.59  เม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงในตําบลเมืองโพธิ์ ซ่ึงสูงกวาวัยอ่ืนๆ  แตคาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด$านการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ปU บางสวน ไปรับจ$างทํางานนอกพ้ืนท่ี  
ป[ญหาท่ีพบคือ ประชากรต$องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห$างร$านใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ี
ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ$างแรงงานเยอะ ป[ญหานี้ยังไมสามารถแก$ไขได$ 
 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 

๗.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�านหรือชุมชน 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  มีหมู�บ�านต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ บ�านศรีเจริญ  หมู�ท่ี 7 
1. บ�าน ศรีเจริญ  หมูท่ี  7    ตําบล เมืองโพธิ์   อําเภอห$วยราช   จังหวัดบุรีรัมย�   

มีเนื้อท่ีประมาณ  1,226   ไร   แบงออกเป<น 
• พ้ืนท่ีเพ่ืออยูอาศัย  100  ไร 
• พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร)   1,117  ไร 
• พ้ืนท่ีสาธารณะ  9   ไร 
2. ท่ีตั้ง  อยูหาจากอําเภอระยะทาง  15   กิโลเมตร   และหางจากจังหวัด   24   กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
• ทิศเหนือจดกับ บ$านตาเสา   หมูท่ี  1  ตําบล ตาเสา  อําเภอห$วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศใต$จดกับ บ$านประคํา   หมูท่ี  2  ตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห$วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศตะวันออกจดกับ บ$านเมืองโพธิ์  หมูท่ี  1  ตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห$วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศตะวันตกจดกับ บ$านเกษตรพัฒนา  หมูท่ี  16  ตําบลปราสาท  อําเภอบ$านดาน  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ได$แก  ประเพณีวันสงกรานต�, ประเพณีวันเข$าพรรษา/ออกพรรษา  วันโดนตา (ทําบุญตา

ยาย),ประเพณีวันลอยกระทง,  ประเพณีรดน้ําดําหัวให$ผู$สูงอายุ 
3. ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน/ปราชญ6ชาวบ�าน  ได�แก� 
- เรื่อง เปYาคาถาตอกระดูก โดย นายแก$ว  ทะรินทรัมย� 
- เรื่อง ยาสมุนไพร  โดย นายล$วน  ฉิวรัมย� 
- เรื่อง จักสาน   โดย นายสรับ  ฉิวรัมย� 
- เรื่อง เพาะเห็นฟาง  โดย นายทองสุข  นะพรรัมย� 

 
4. จุดเด�นและจุดแข็งของชุมชน 

4.1 ความเข$มแข็งของคระกรรมการกองทุน  ฯ 
4.2 รู$เวลารู$หน$าท่ี มีระเบียบวินัย  และปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน   
4.3 รู$จักให$อภัยซ่ึงกันและกัน มีความซ่ือสัตย�ในหมูคณะ   
4.4  มีการจัดประชุมทุกครั้ง เพ่ือให$ความสําคัญในการพัฒนาหมูบ$านหรือชุมชน   
4.5 มีองค�กรเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง  สามารถตรวจสอบได$  

 
 



 
 

 
5. แผนงานสนับสนุนชุมชนให�มีบทบาทรองรับความอ�อนแอของครอบครัวไทย 

 
จัดเด�น/จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือให�เกิดรายได�แก�ชุมชน 

    ชุมชนมีความเอ้ืออาทรและเพ่ือแผซ่ึงกัน
และกัน รู$รักสามัคคี 

      สงเสริมอาชีพให$ชุมชน  มีทักษะด$านการประกอบอาชีพ
นําความรู$ไปประยุกต�ใช$ในการพัฒนากลุมอาชีพ  สําหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมรายได$ – ลดรายจาย ขยายโอกาส 
ด$านประกอบอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 
 

 
6. แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ6ของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมของชุมชน 

 
จัดเด�น/จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือให�เกิดรายได�แก�ชุมชน 

- ชุมชนขุดลอกแหลงน้ําและปลูกต$นไม$ 
- ขจัดขยะมูลฝอยทําความสะอาดท่ี

สาธารณะ 
- รักษาความปลดภัยและรักษาความ

สงบในหมูบ$าน 

     เพาะเห็นฟาง เพ่ือให$มีรายได$แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๗.2 ข�อมูลด�านแหล�งน้ําทางการเกษตร 

 
หมู�ท่ี 

หมู�บ�าน 
ประเภท  แหล�งนํ้าสาธารณะ 

รวม 
ลําห�วย สระนํ้า 

การใช�
ประโยชน6 

๒ หมูท่ี  ๒  บ$านปะคํา ๑ - หมู  ๒,๙ เกษตรกรรม 

๓ หมูท่ี  ๓  บ$านพูนสุข - - - - 

๕ หมูท่ี  ๕  บ$านเมืองเหนือ - ๑ หมูท่ี   ๕ เกษตรกรรม 

๖ หมูท่ี  ๖  บ$านเมืองโพธ์ิ - - - - 

๗ หมูท่ี  ๗  บ$านศรีเจริญ - ๑ หมูท่ี  ๗ เกษตรกรรม 

 รวม ๒ 2 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๗.3 ข�อมูลด�านแหล�งน้ํากิน น้ําใช�(หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 

หมู�ท่ี หมู�บ�าน 
ประเภท  แหล�งนํ้าสาธารณะ 

รวม 
ลําห�วย สระนํ้า 

การใช�
ประโยชน6 

๑ หมูท่ี  ๑  บ$านเมืองโพธ์ิ - ๒ หมูท่ี  
๑,๒,๓,๖,๗ 

สาธารณูปโภค 

๓ หมูท่ี  ๓  บ$านพูนสุข - - - - 

๔ หมูท่ี  ๔  บ$านปะคํา - ๑ หมูท่ี  ๔ สาธารณูปโภค 

๖ หมูท่ี  ๖  บ$านเมืองโพธ์ิ - - - - 

๘ หมูท่ี  ๘  บ$านไผน$อย ๑ ๒ หมูท่ี  ๘ สาธารณูปโภค 

๙ หมูท่ี  ๙  บ$านจาน - ๑ หมูท่ี  ๙ สาธารณูปโภค 

 รวม 1 6 - - 
 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู$ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร$อยละ   ๙8  

     วัด      1    แหง        
-  ผู$ท่ีนับถือศาสนาคริตส�  ร$อยละ  1 
-  ผู$ท่ีนับถือศาสนาอิสลามร$อยละ  1     

๘.๒ ประเพณีและงานประจําปN 
-  ประเพณีวันข้ึนปUใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญหมูบ$าน   ประมาณเดือน มกราคม -พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต�    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข$าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ได$อนุรักษ�ภูมิป[ญญาท$องถ่ิน  
ได$แก  วิธีการทําเครื่องจักสารใช$สําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ$าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต$นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  สวนมากร$อยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร    

๘.๔ สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ได$ผลิตของใช$พ้ืนเมืองข้ึนใช$ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว$จําหนวยบ$าง ได$แก  เสื่อท่ีทอจากต$นกก  ผ$าท่ีทอจากผ$าฝYายและผ$าไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไม$ไผและหวาย      
 
 
 



 
 

 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เป<นน้ําท่ีได$จากน้ําฝน และน้ําดิบจากลําห$วย ซ่ึงจะต$องนํามาผาน
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต$ดินมีปริมาณน$อย  ไมสามารถนําข้ึนมาใช$ให$พอเพียงได$ และบางแหงเค็ม ไม
สามารถใช$ดื่มและอุปโภคได$ 

๙.๒ ป;าไม�  ในองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ไมมีปYาไม$ 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ไมมีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ สวนมากเป<นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  ร$านค$า  

สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กน$อยท่ีเป<นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ได$แก  ดิน  
น้ํา  ต$นไม$  อากาศท่ีไมมีมลพิษ การอุปโภค-บริโภค ต$องอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ต$องรอ
ฤดูฝน มีแหลงน้ําใช$ในการเกษตรไมเพียงพอ  ป[ญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรได$เพ่ิมข้ึน  ป[ญหาด$าน
ขยะ  การแก$ไขป[ญหา องค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ได$จัดทําโครงการเพ่ือแก$ป[ญหาให$กับประชาชนและเป<นไปตาม
ความต$องการของประชาชน  เชน โครงการคัดแยกขยะของท้ัง 9 หมูบ$าน  โครงการปลูกต$นไม$ในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ี
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ของเมืองให$รมรื่นสวยงาม ให$เป<นชุมชนนาอยู  
 
๑๐. อ่ืนๆ  
 
 มีโครงการในด�านต�างๆ  เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�ชุมชนเป)นชุมชนท่ีเข�มแข็งและน�าอยู� เช�น 

๑)  สร$างความเข$มแข็งให$กับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเป<น  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู$นําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ให$ประชาชนเกิดความไว$วางใจและได$รับความ
คุ$มครองทางสังคม  มีความเป<นกลาง  รับทราบป[ญหาและเรงแก$ไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ให$ประชาชนมีโอกาสเข$าถึงการบริการในด$านตางๆ  
  ๓)  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมให$ประชาชนมีความรู$ในการใช$ประโยชน�จากดินและน้ําให$
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให$เป<นโอกาส  
  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปXองกัน  
สุขภาพและอนามัยของประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  สงเสริม  สนับสนุน  เปbดโอกาสให$เด็กได$รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให$ความรู$ตางๆ     
     
    ************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส�วนที่ ส�วนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตร6องค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธ6ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร6ชาติ ๒๐ ปN (พ.ศ. 2561-2580)   

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให$รัฐพึงจัดให$มียุทธศาสตร�ชาติเป<น
เปXาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช$เป<นกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให$สอดคล$องและ
บูรณาการกันเพ่ือให$เกิดเป<นพลังผลักดันรวมกันไปสูเปXาหมายดังกลาว โดยให$เป<นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาด$วยการ
จัดทํายุทธศาสตร�ชาติ และตอมาได$มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดให$มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตร�ชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตร�ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง กําหนดมาตรการ
สงเสริมและสนับสนุนให$ประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการให$สอดคล$องกับยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือให$เป<นไปตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร�ชาติได$แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร�ชาติด$านตาง ๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตร�ชาติให$เป<นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนได$จัดให$มีการรับฟ[งความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข$องอยางกว$างขวาง เพ่ือประกอบการจัดทํารางยุทธศาสตร�ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนด  ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปU 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป<นยุทธศาสตร�ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต$อง
นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือให$ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป<นประเทศพัฒนาแล$ว 
ด$วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  

ยุทธศาสตร6ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีวิสัยทัศน6ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป)น
ประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเปXาหมาย 
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเป<นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให$
เป<นคนดี เกง และมีคุณภาพ สร$างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรกับ
สิ่งแวดล$อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน� 
สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ชาติ ประกอบด$วย 
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได$ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล$อม และความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข$าถึงการให$บริการของภาครัฐ 
                    

 

 

 



 
 

 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตร�ชาติ จะมุงเน$นการสร$างสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล$อม โดยประกอบด$วย  ๖ ยุทธศาสตร� ได$แก 

1.ยุทธศาสตร6ชาติด�านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร�ชาติด$านความม่ันคง มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เน$น

การบริหารจัดการสภาวะแวดล$อมของประเทศให$มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร$อยใน
ทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเน$นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข$อมูลขนาดใหญให$มี
ความพร$อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได$ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปXองกันและ
แก$ไขป[ญหาด$านความม่ันคงท่ีมีอยูในป[จจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช$กลไกการแก$ไขป[ญหาแบบบูรณาการท้ัง
กับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค�กรท่ีไมใชรัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ$านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด$วย(๑) ความสุขของประชากรไทย  (๒) ความม่ันคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร$อม
ของกองทัพ หนวยงานด$านความม่ันคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปXองกันและ
แก$ไขป[ญหาความม่ันคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด$านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค�รวม โดยประเด็น 
ยุทธศาสตร�ชาติด$านความม่ันคง ประกอบด$วย ๕ ประเด็น ได$แก 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร$างเสริมความสงบเรียบร$อยและสันติสุขให$เกิดข้ึนกับระเทศชาติ
บ$านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร$างคนในทุกภาคสวนให$มีความเข$มแข็ง มีความพร$อม ตระหนักในเรื่องความ
ม่ันคง และมีสวนรวมในการแก$ไขป[ญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร$างความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ (๓) การ
พัฒนาและเสริมสร$างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป<นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิ
บาล เห็นแกประโยชน�ของประเทศชาติมากกวาประโยชน�สวนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร$างกลไกท่ีสามารถ
ปXองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นป[ญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 
           ๒. การปXองกันและแก$ไขป[ญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแก$ไขป[ญหาเดิม และปXองกันไมให$ป[ญหาใหม
เกิดข้ึน โดย (๑) การแก$ไขป[ญหาความม่ันคงในป[จจุบัน (๒) การติดตาม เฝXาระวัง ปXองกัน และแก$ไขป[ญหาท่ีอาจอุบัติข้ึน
ใหม(๓) การสร$างความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$และ (๔) การรักษาความ
ม่ันคงและผลประโยชน�ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
ท้ังทางบกและทางทะเล 
           ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให$พร$อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหนวยงานด$านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการ
อยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให$พร$อมปXองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได$ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร$อมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให$มีประสิทธิภาพ 
           ๔. การบูรณาการความรวมมือด$านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค�กรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ เพ่ือสร$างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญก$าวหน$า ให$กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร$างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล$อมระหวางประเทศ 
(๒) การเสริมสร$างและธํารงไว$ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ$าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค�กรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

 

 



 
 

 
            ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค�รวม เพ่ือให$กลไกสําคัญตาง ๆ ทางานได$อยางมี
ประสิทธิภาพ มีการใช$หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช$กฎหมายอยางเครงครัด โดย   (๑) การพัฒนากลไกให$พร$อมสา
หรับการติดตาม เฝXาระวัง แจ$งเตือน ปXองกัน และแก$ไขป[ญหาความม่ันคงแบบองค�รวมอยางเป<นรูปธรรม (๒) การบริหาร
จัดการความม่ันคงให$เอ้ืออานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค�กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ชาติด$านความม่ันคง 

2.ยุทธศาสตร6ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 

ยุทธศาสตร�ชาติด$านการสร$างความสามารถในการแขงขัน มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีมุงเน$นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได$แก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง$าทาง
เศรษฐกิจอัตลักษณ� วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได$เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด$านอ่ืน ๆ นามาประยุกต�ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให$สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับป[จจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการ
พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสงโครงสร$างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล$อมให$เอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร$าง
คุณคาใหมในอนาคต” ด$วยการเพ่ิมศักยภาพของประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ตอความต$องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร�ท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับป[จจุบัน 
พร$อมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให$ประเทศไทยสามารถสร$างฐานรายได$และการจ$างงานใหมขยายโอกาส
ทางการค$าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได$และการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได$ในคราวเดียวกัน 
            ตัวชี้วัด ประกอบด$วย (๑) รายได$ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได$ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในป[จจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และ(๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร�ชาติด$านการสร$างความสามารถในการแขงขัน 
ประกอบด$วย ๕ ประเด็น ได$แก 
            ๑. การเกษตรสร$างมูลคา ให$ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
ท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินค$าเกษตร ประกอบด$วย (๑) เกษตรอัตลักษณ�พ้ืนถ่ิน (๒) เกษตร
ปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
            ๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสร$างอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแล$วด$วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบด$วย (๑)อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย�ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข$อมูล และป[ญญาประดิษฐ� (๔) 
อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส� และ (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
            ๓. สร$างความหลากหลายด$านการทองเท่ียว โดยการรักษาการเป<นจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของการทองเท่ียว
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบด$วย (๑) ทองเท่ียวเชิง
สร$างสรรค�และวัฒนธรรม (๒) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย�แผนไทย (๔) ทองเท่ียว
สาราญทางน้ํา และ (๕) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
            ๔. โครงสร$างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร$างพ้ืนฐานทางกายภาพในด$านโครงขาย
คมนาคม พ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร$างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคม
ไร$รอยตอ (๒) สร$างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม และ(๕) รักษาและเสริมสร$างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 



 
 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู$ประกอบการยุคใหม สร$างและพัฒนาผู$ประกอบการยุคใหม ท่ีมีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป<นผู$ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ�ชัดเจน โดย (๑) สร$างผู$ประกอบการ
อัจฉริยะ (๒) สร$างโอกาสเข$าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร$างโอกาสเข$าถึงตลาด (๔) สร$างโอกาสเข$าถึงข$อมูล และ (๕) 
ปรับบทบาทและโอกาสการเข$าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร6ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย6 

ยุทธศาสตร�ชาติด$านการพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพทรัพยากรมนุษย�มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให$เป<นคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร$อมท้ังกาย ใจ สติป[ญญา มีพัฒนาการท่ี
ดีรอบด$านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผู$อ่ืน มัธยัสถ�อดออม โอบอ$อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรม และเป<นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต$อง มีทักษะท่ีจาเป<นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ�ภาษาท$องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู$และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
สูการเป<นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป<นนวัตกรรม นักคิด ผู$ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 
          ตัวชี้วัด ประกอบด$วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป<นอยูท่ีดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู$ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร�ชาติด$าน
การพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� ประกอบด$วย ๗ ประเด็น ได$แก 

๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเน$นให$สถาบันทางสังคมรวมปลูกฝ[งคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค� โดย (๑) การปลูกฝ[งคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย� 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร$างความเข$มแข็ง 
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝ[งคานิยมและวัฒนธรรมโดยใช$ชุมชนเป<นฐาน (๕) การสร$างคานิยมและวัฒนธรรมท่ี
พึงประสงค�จากภาคธุรกิจ (๖) การใช$สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝ[งคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) 
การสงเสริมให$คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเน$นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ประกอบด$วย (๑) ชวง
การต้ังครรภ�/ปฐมวัย เน$นการเตรียมความพร$อมให$แกพอแมกอนการต้ังครรภ� (๒) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝ[งความเป<น
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู$ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับ 
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล$องกับความต$องการของตลาด และ (๔) ชวงวัยผู$สูงอายุ สงเสริมให$ผู$สูงอายุ
เป<นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู$ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มุงเน$นผู$เรียนให$มีทักษะการ
เรียนรู$และมีใจใฝYเรียนรู$ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู$ให$เอ้ือตอการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษท่ี 
๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให$เป<นครูยุคใหม (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู$ตลอดชีวิต(๕) การสร$างความต่ืนตัวให$คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง 
ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย�และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู$โดยใช$
ดิจิทัลแพลตฟอร�ม และ (๗) การสร$างระบบการศึกษาเพ่ือเป<นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุป[ญญาของมนุษย�ท่ีหลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุป[ญญาผานครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล$อม รวมท้ังสื่อต้ังแตระดับปฐมวัย (๒) การสร$างเส$นทางอาชีพ สภาพแวดล$อมการทางาน 
และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสาหรับผู$มีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุมผู$เชี่ยวชาญ
ตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศให$มาสร$างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให$กับประเทศ 

 
 



 
 

๕. การเสริมสร$างให$คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด$านกาย ใจสติป[ญญา และสังคม โดย (๑) การสร$างความ
รอบรู$ด$านสุขภาวะ (๒) การปXองกันและควบคุมป[จจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) การสร$างภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือตอการมีสุข
ภาวะท่ีดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร$างสุขภาวะท่ีดี และ (๕) การสงเสริมให$ชุมชนเป<น
ฐานในการสร$างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 

๖. การสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� โดย (๑) การสร$างความ
อยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (๓) การปลูกฝ[งและพัฒนาทักษะนอกห$องเรียน และ (๔) การพัฒนา
ระบบฐานข$อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

๗. การเสริมสร$างศักยภาพการกีฬาในการสร$างคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การสงเสริมการ
ออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให$กลายเป<นวิถีชีวิต (๒) การสงเสริมให$ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด$านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4.ยุทธศาสตร6ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร�ชาติด$านการสร$างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีให$

ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท$องถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทาเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับท$องถ่ิน การเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร$อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล$อมให$
เป<นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทาประโยชน�แกครอบครัว ชุมชน และสังคมให$นานท่ีสุด โดยรัฐให$
หลักประกันการเข$าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเป<นธรรมและท่ัวถึง 
            ตัวชี้วัด ประกอบด$วย (๑) ความแตกตางของรายได$และการเข$าถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร (๒) 
ความก$าวหน$าของการพัฒนาคน (๓) ความก$าวหน$าในการพัฒนาจังหวัดในการเป<นศูนย�กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร�ชาติด$านการสร$างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด$วย ๔ ประเด็น ได$แก 

๑. การลดความเหลื่อมล้ํา สร$างความเป<นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร$างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูป
ระบบภาษีและการคุ$มครองผู$บริโภค (๓) กระจายการถือครองท่ีดินและการเข$าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ$มครองแรงงานไทยให$เป<นแรงงานฝUมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร$างสรรค� มีความปลอดภัยในการทํางาน (๕) สร$าง
หลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปXาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผู$ด$อยโอกาสโดยตรง (๗) สร$างความ
เป<นธรรมในการเข$าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู$มีรายได$น$อยและกลุมผู$ด$อยโอกาส และ (๘) 
สร$างความเป<นธรรมในการเข$าถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย�กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนาศูนย�กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง 
ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสร$างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให$สามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและ
แนวโน$มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร$างและแก$ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานข$อมูลความรู$ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี 
 
 



 
 

๓. การเสริมสร$างพลังทางสังคม โดย (๑) สร$างสังคมเข$มแข็งท่ีแบงป[นไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ  (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ
และบทบาทของสตรีในการสร$างสรรค�สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ          
(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร$างสรรค� เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท$องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง                
โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให$มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร$างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร$างการมีสวนรวมของ
ภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสร$างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร$างภูมิคุ$มกันทางป[ญญาให$กับชุมชน  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป[จเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล$อม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย�ทรงเป<นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย�มีความเข$มแข็งเป<น
ศูนย�กลางและเป<นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป<นกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ี
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข$มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได$ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย�สิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข$าสูกลุม
ประเทศรายได$สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขได$รับผลประโยชน�จากการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค�การสหประชาชาติไมมี
ประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข$มแข็ง ขณะเดียวกันต$องมีความสามารถในการแขงขัน
กับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให$สามารถสร$างรายได$ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร$างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือให$สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและการค$าอยางแนนแฟXนกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป<นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การค$า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือให$เป<นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ�ในทุนท่ีจะสามารถสร$างการพัฒนาตอเนื่องไปได$ได$แก 
ทุนมนุษย�ทุนทางป[ญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป<นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร$างความเจริญ รายได$และคุณภาพชีวิตของประชาชนให$เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงเป<นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช$การรักษาและการฟklนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ไมใช$ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสร$างมลภาวะตอสิ่งแวดล$อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป<นมิตรกับสิ่งแวดล$อม และสอดคล$องกับเปXาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ�มากข้ึนและสิ่งแวดล$อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน�สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชน�สวนรวมอยางยั่งยืน และให$ความสําคัญกับการมี 
สวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 



 
 

เปXาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเป<น
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยให$เป<นคนดีเกง และมีคุณภาพ สร$างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<น
มิตรกับสิ่งแวดล$อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน�สวนรวม 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ชาติ ประกอบด$วย 
1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได$ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของประเทศ 
4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล$อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข$าถึงการให$บริการของภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร6ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป)นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 

ยุทธศาสตร�ชาติด$านการสร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตอ สิ่งแวดล$อม มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพ่ือนาไปสูการบรรลุเปXาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด$านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล$อม ธรรมาภิบาล และความ
เป<น หุ$นสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใช$พ้ืนท่ี เป<นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ�และแผนงาน 
และการให$ทุกฝYายท่ีเก่ียวข$องได$เข$ามา มีสวนรวมในแบบทางตรงให$มากท่ีสุดเทาท่ีจะเป<นไปได$ โดยเป<นการดาเนินการบน พ้ืนฐานการ
เติบโตรวมกัน ไมวาจะเป<นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล$อม และคุณภาพชีวิต โดยให$ความสําคัญกับการสร$างสมดลุท้ัง ๓ ด$าน อันจะนาไปสูความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุน ตอไปอยางแท$จรงิ 

ตัวช้ีวัด ประกอบด$วย (๑) พ้ืนท่ีสเีขียวท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล$อม (๒) สภาพ แวดล$อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมได$รับ
การฟklนฟู (๓) การเติบโตท่ีเป<นมิตร กับสิ่งแวดล$อม และ (๔) ปรมิาณกmาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร�
ชาติด$านการสร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตอ สิ่งแวดล$อม ประกอบด$วย ๖ ประเด็น ได$แก  

๑. สร$างการเตบิโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลคา ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให$สอดคล$องกับยุทธศาสตร�
ด$านการสร$างความสามารถ ในการแขงขัน (๒) อนุรักษ�และฟklนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด (๓) อนุรักษ�และฟklนฟู
แมนํ้าลาคลองและแหลงนํ้าธรรมชาติท่ัวประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป<นมติรกับสิ่งแวดล$อม และ (๕) สงเสรมิการบริโภคและ
การผลิตท่ียั่งยืน 

๒. สร$างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิม มูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง 
ฟklนฟู และสร$างใหมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ[nงท้ังระบบ (๓) ฟklนฟูชายหาดท่ีเป<นแหลงทองเท่ียว ชายฝ[nงทะเลได$รับ การปXองกันและ
แก$ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝ[nงแบบบูรณาการอยางเป<น องค�รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสดัสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป<น
มิตรตอสิ่งแวดล$อม 

๓. สร$างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป<นมติรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปลอยกmาซเรือนกระจก (๒) มีการปรบัตัว
เพ่ือลดความสูญเสยีและเสยีหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข$องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร�ชาตดิ$านการ
สร$างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตอสิ่งแวดล$อม ๑๓ (๓) มุงเปXาสูการลงทุนท่ีเป<นมติรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร$าง
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร$างระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ําท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเน$น ความเป<นเมืองท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง โดย  
(๑) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ�ตามศักยภาพ และความ
เหมาะสมทางภมูินิเวศอยางเป<นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภมูินิเวศ อยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอ 
 
สิ่งแวดล$อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ให$เป<นไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ� ฟklนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาป[ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ� และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือขายองค�กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ด$วยกลไกการมีสวนรวม ของทุกภาคสวนในท$องถ่ิน 
และ (๖) เสริมสร$างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล$อม และยกระดับความสามารถในการปXองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 



 
 

๕. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรท่ีเป<นมติรตอสิ่งแวดล$อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงด$านนํ้าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของนํ้าท้ังระบบในการใช$นํ้าอยางประหยดั รู$คณุคา และสร$างมูลคาเพ่ิม จากการใช$นํ้าให$
ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสรมิการใช$พลังงานท่ีเป<นมิตรตอสิ่งแวดล$อม (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช$พลังงาน โดยลดความเข$มข$นของการใช$พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด$านการเกษตร และอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปรมิาณ คุณภาพ ราคาและการเข$าถึงอาหาร  

๖. ยกระดับกระบวนทัศน�เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ด$านสิ่งแวดล$อม
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล$อม (๓) จัดโครงสร$างเชิง
สถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ด$านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมท่ีสําคัญ และ (๔) พัฒนาและดาเนินโครงการ ท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน� เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ด$านทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล$อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมสีวนรวม และ
ธรรมาภิบาล 
  

6.ยุทธศาสตร6ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
              ยุทธศาสตร�ชาติด$านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐท่ียดึหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน�สวนรวม” โดยภาครัฐต$องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทาหน$าท่ีในการกํากับหรือในการให$บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให$มุง
ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน� สวนรวม มีความทันสมัย และพร$อมท่ีจะปรับตัวให$ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข$อมูลขนาดใหญ ระบบ การทางานท่ีเป<นดิจิทัลเข$ามาประยุกต�ใช$อยางคุ$มคา และปฏิบัติงานเทียบได$
กับ มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปbดกว$าง เช่ือมโยงถึงกันและเปbดโอกาสให$ทุกภาคสวน เข$ามามสีวนรวมเพ่ือตอบสนองความต$องการ
ของประชาชนได$อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมต$องรวมกันปลูกฝ[งคานิยมความซ่ือสัตย�สุจรติ ความมัธยัสถ� 
และสร$างจิตสานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจรติประพฤติมิชอบอยาง สิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต$องมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจา
เป<น มีความทันสมัย มีความเป<นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพ เป<นธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
                ตัวช้ีวัด ประกอบด$วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการให$บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของ
การบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น 
ยุทธศาสตร�ชาติด$านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด$วย ๘ ประเดน็ ได$แก 

๑. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป<นศูนย�กลาง ตอบสนองความต$องการ และ ให$บริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การ
ให$บริการสาธารณะของภาครัฐ ได$มาตรฐานสากลและเป<นระดับแนวหน$าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให$บริการ
สาธารณะตาง ๆ ผานการนาเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต�ใช$ 

 
 
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร�ชาติเป<นเปXาหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุก

ภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี โดย (๑) ให$ ยุทธศาสตร�ชาติเป<นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร�
ชาติด$านการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติและ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีสะท$อน การบรรลุเปXาหมายยุทธศาสตร�ชาติในทุกระดบั 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมให$ประชาชนและ ทุกภาคสวนมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดย      
(๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) สงเสรมิการกระจายอํานาจ และสนับสนุน
บทบาทชุมชนท$องถ่ินให$องค�กรปกครองสวนท$องถ่ินเป<นหนวยงานท่ีมี สมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย(๑) องค�กรภาครัฐมีความยดืหยุนเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับ
ระบบวิธีการปฏิบัตริาชการให$ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป<นคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มจิีตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมัน่ และเป<นมืออาชีพ โดย   
(๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมี ความคลองตัว ยดึระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทางานเพ่ือ ประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส$นทางความก$าวหน$าในอาชีพ ๖. ภาครัฐมีความโปร�งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย     
(๑) ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสงัคมรวมมือกันในการปXองกันการทุจริตและประพฤต ิมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตย�สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป<นธรรม และตรวจสอบได$ 
และ (๔) การบริหารจัดการการปXองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง เป<นระบบแบบบูรณาการ 



 
 

๗. กฎหมายมีความสอดคล$องเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมเีทาท่ีจ$าเป<น โดย(๑) ภาครัฐจัดให$มีกฎหมายท่ีสอดคล$องและ
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเทาท่ีจาเป<น และ (๓) การบังคับใช$กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มกีาร
เสรมิสร$างประสิทธิภาพการใช$กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและหนวยงานใน
กระบวนการยตุิธรรมเคารพและยดึมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป<นมนุษย�ท่ีพึงได$รับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (๒) ทุก
หนวยงานในกระบวนการยตุิธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอน ของการค$นหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยตุิธรรมท้ัง
ทางแพง อาญา และปกครองมีเปXาหมายและยุทธศาสตร�รวมกัน (๔) สงเสรมิระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยตุิธรรมชุมชน และการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได$จัดทาข้ึนในชวงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ�โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล$ชิดกันมากข้ึน โดยได$น$อมนา
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป<นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–
๑๑ เพ่ือเสริมสร$างภูมิคุ$มกันและชวยให$สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได$อยางม่ันคง เกิดภูมิคุ$มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลให$การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ได$จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป<นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปXาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสร$างประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได$ให$ความสําคัญกับการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อยางกว$างขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศน�และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร�ของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป<นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปU ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร�ระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ได$กําหนดประเด็นการพัฒนา พร$อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต$องดาเนินการให$เห็นผลเป<นรูปธรรมในชวง 
๕ ปUแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือเตรียมความพร$อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให$สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได$อยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได$กําหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับให$การพัฒนาเป<นไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
  ๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล$อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ�และแนวโน$มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ�และแนวโน$มภายใน  

๓. วัตถุประสงค�และเปXาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค�  

   ๓.๒. เปXาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ  
 
 



 
 

ยุทธศาสตร�ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร� โดยมี ๖ ยุทธศาสตร�ตาม
กรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปU และอีก ๔ ยุทธศาสตร�ท่ีเป<นป[จจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร�การเสริมสร$างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย�  
๔.๒ ยุทธศาสตร�การสร$างความเป<นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร�การสร$างความเข$มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได$อยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร�การเติบโตท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล$อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร�การเสริมสร$างความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการในภาครัฐ การปXองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส�  
๔.๘ ยุทธศาสตร�การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร�ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      �  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  
๑.๑ ท่ีต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' 

ถึง๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ต้ังอยูในตําแหนงศูนย�กลางของอนุภูมิภาคลุมแมน$าโขง โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด$านตะวันออกและด$านเหนือ มีแมน$าโขงเป<นเส$นก้ันพรมแดน และด$านใต$ ติดตอ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน 

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล$านไร ลักษณะภูมิประเทศเป<นท่ีราบสูง มีความลาด
เอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล$ายกระทะ แบงเป<น ๒ เขตใหญ ได$แก บริเวณแองท่ีราบโคราช อยูบริเวณท่ีราบลุมแม
น$ามูลและชี ลักษณะเป<นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ต้ังแตแนวเขาภู
พานไปจนถึงแมน$าโขง เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ได$แก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร$อนชื้นสลับกับแล$ง แบงเป<น ๓ ฤดู คือ ฤดูร�อน ช�วงเดือนกุมภาพันธ6-พฤษภาคม 
อากาศจะร$อนและแห$งแล$งมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช�วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได$รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ ทาให$มีฝนตกเป<นบริเวณกว$าง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลม
ฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ สงผลให$พ้ืนท่ีแองโคราช ซ่ึงเป<นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห$งแล$งกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมี
ฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน$อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช�วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ6 อากาศ
หนาวเย็น ได$รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช$ประโยชน�ท่ีดิน ในปU ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล$านไร จําแนกเป<นพ้ืนท่ีปYาไม$ ๑๕.๖๖ ล$านไร หรือ
ร$อยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล$านไร หรือร$อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใช$ประโยชน�อ่ืนๆ 26.02 ล$านไร หรือ
ร$อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป<นดินทรายไมอุ$มน$า ทาให$ขาดแคลนน$า และขาดธาตุอาหาร ใต$ดินมีเกลือหิน ทาให$ดินเค็ม จึงมีข$อ
จากัดตอการใช$ท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมน$าขนาดใหญ ๓ ลุมได$แก แมน$าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มี
ต$นน$าท่ีทิวเขาเพชรบูรณ� และไหลไปรวมกับแมน$ามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แมน$ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ 
กิโลเมตร ต$นน$าอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแล$วไหลลงสูแมน$าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน$าสาขายอย ได$แก 
ลาปาว ลาน$าอูน ลาน$าสงคราม ลาเสียว ลาน$าเลย ลาน$าพอง และลาตะคอง รวมท้ังแหลงน$าธรรมชาติขนาดใหญ ท่ี
กระจายอยูในพ้ืนท่ี เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงน$าบาดาล มีปริมาณน$าใน
เกณฑ�เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก�เมตรตอชั่วโมง ท่ีความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน$าบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด 
กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับด$วยหินเกลือ หากเจาะน$าบาดาลลึกเกินไปอาจจะ
พบน้ําเค็ม  
๑.๕.๓ ปYาไม$ ในปU ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปYาไม$ จานวน ๑๕.๖6 ล$านไร คิดเป<นร$อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ี
ภาค หรือร$อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปYาไม$ท้ังประเทศ ซ่ึงยังตํากวาคาเปXาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต$องมี
พ้ืนท่ีปYาไม$ร$อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเป<น ปYาเบญจพรรณ  

๒. โครงข�ายคมนาคมขนส�งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพ่ือนบ$าน สปป.ลาว กัมพูชา 

และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต$ 
 
 



 
 

๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส$นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส$นทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการในภาค ได$แก รถไฟความเร็วสูง (ชวง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย 
ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ 
EWEC ด$านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟXา  
๒.๖.๒ ประปา  
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได� 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ปU ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล$านคน 

หรือร$อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล$านคน ในปU ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในชวงปU 
๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร$อยละ ๐.๓1 ตํ่ากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร$อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ล$านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธาน ีมีประชากร 1.81 ล$านคน และจังหวัดขอนแกน มี
ประชากร ๑.76 ล$านคน คิดเป<นร$อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงานแรงงานสวนใหญมีความรู$ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนน$อยมาก ในปU ๒๕60 
มีกาลังแรงงาน 9.63 ล$านคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร ร$อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมี
ความรู$ระดับประถมลดลง จากร$อยละ 57.8 ในปU ๒๕๕5 เป<นร$อยละ 56.48 ในปU ๒๕60 มีความรู$ระดับมัธยมต$น 
เพ่ิมข้ึนจากร$อยละ 16.02 ในปU ๒๕๕5 เป<นร$อยละ ๑๗.9 ในปU ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากร$อยละ 11.87 
ในปU ๒๕๕5 เป<นร$อยละ ๑๑.96 ในปU ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน$อยจากร$อยละ ๒.07 ในปU ๒๕๕5 เป<น
ร$อยละ ๒.09 ในปU ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร$อยละ 7.05 ในปU ๒๕๕5 เป<นร$อยละ 9.56 ในปU ๒๕60 

๔.๓ การศึกษาสถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป<น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เป<นสถาบันวิจัย ๑๒ แหง 
ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุขมีสถานบริการสาธารณสุขให$บริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในปU 2560 มีจานวนโรงพยาบาล
รัฐบาล 323 แหง ได$แก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย� (รพ
ศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง 

 

 

 

 



 
 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม และภัยพิบัติ  

๕.๑ สถานการณ�ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมทรัพยากรปYาไม$มีแนวโน$มลดลง ในปU ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปYาไม$ จานวน ๑๕.๖6 ล$านไร คิดเป<นร$อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือร$อยละ ๑๕.๓ ของ
พ้ืนท่ีปYาไม$ท้ังประเทศ ในชวงปU 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปYาไม$ของภาคลดลงเฉลี่ยร$อยละ 0.24 
เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปYาไม$เพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปYาไม$ตอพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุดได$แก 
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ�ด$านภัยพิบัติการเกิดไฟปYามีแนวโน$มเพ่ิมข้ึน ในชวงปU ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปYา
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร$อยละ 8.8 โดยปU ๒๕60 เกิดไฟไหม$ปYา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม$ 9,687 ไร ลดลงจาก ปU ๒๕๕6 
ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปYาถูกไฟไหม$ 19,622 ไร ซ่ึงเป<นปUท่ีเกิดไฟไหม$ปYามากท่ีสุด โดยในระหวางปU 
๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม$ปYาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอปU คิดเป<นพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหม$เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอปU  

๖. สภาวะแวดล�อม  
๖.๑ จุดแข็ง ๑. จุดแข็งของหมูบ$าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมูบ$าน) 

  ด$านเศรษฐกิจ 
              ๑. สภาพพ้ืนท่ีในหมูบ$านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด$านเกษตรกรรมผสมผสานระหวาง
วิทยาการสมัยใหมกับภูมิป[ญญาท$องถ่ิน 
                 ๒.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน เพ่ือการเพ่ิมรายได$ให$แกครอบครัว 
 ด$านสังคม                 
 ๑.ประชาชนในหมูบ$านเริ่มมีความต$องการพัฒนาตนเองในด$านการศึกษามากข้ึน 
 ๒. ภาวะป[ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศป[จจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรจึงทําให$มีลักษณะเป<นสังคมชนบทเพ่ิมข้ึน                 
 ๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบ$านมีความต$องการท่ีจะพัฒนาหมูบ$านและตระหนักตอป[ญหาทาง
สังคม 
 ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม           
 ๑.หมูบ$านยังมีความอุดมสมบูรณ�ทางด$านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุงเน$นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ                 
 ๒.พ้ืนท่ีภายในหมูบ$านมีความเพียงพอตอการปรับปรุงสภาพแวดล$อมภายในชุมชน 

 ด$านความม่ันคงและความสงบเรียบร$อย                  
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมชนบท มีสวนมุงเน$นการสร$างความเข$มแข็งของชุมชน  เพ่ือการสร$างความม่ันคง 
และความเรียบร$อยภายในหมูบ$าน                    
 ๒.สภาพป[ญหาทางสังคมป[จจุบันทําให$ประชาชนเริ่มมุงเน$น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ภายในหมูบ$าน  
 ด$านการบริหารจัดการ                 
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมเกษตรกรรมเป<นพ้ืนฐานท่ีสงผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบท่ีเรียบงาย
เพ่ือให$สอดคล$องกับสภาพสังคมเป<นหลัก                 
     ๒.การพัฒนาหมูบ$านในป[จจุบัน  ประชาชนในชุมชนเริ่มให$ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมาก
ข้ึน 
 
 
 



 
 

๖.๒ จุดออน จุดออนของหมูบ$าน(ป[ญหา/อุปสรรค) 
   ด$านเศรษฐกิจ     
                  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพด$านเกษตรกรรมเป<นหลัก (ทํานา) ไมมีการสงเสริมอาชีพในด$าน
อ่ืนๆ แนวการการบริหารจัดกลุมอาชีพขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําให$ครัวเรือนในหมูบ$านมีรายได$เฉลี่ยในระดับ
ตํ่ากวาสภาพการครองชีพในภาวะป[จจุบัน 

 ด$านสังคม 
 ๑. ระดับการศึกษาของประชาชนสวนมากยังอยูในระดับตํ่า 
 ๒. ครอบครัวขาดความอบอุนอันเนื่องมาจากการโยกย$ายถ่ินฐานเพ่ือการทํามาหากินในสังคมเมือง  
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบ$าน  ยังขาดความรู$ความเข$าใจในการพัฒนาหมูบ$าน และป[ญหาทางสังคม 
 ๔.ความหลากหลายของการใช$ความรุนแรง  สงผลกระทบตอหมูบ$านมากข้ึนเรื่อยๆ 

 ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
 ๑.ประชาชนขาดการเอาใจใสในป[ญหาด$านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม 
 ๒.สภาพหมูบ$านมีความเป<นอยูแออัดกอให$เกิดป[ญหาเก่ียวกับสภาพแวดล$อมภายในหมูบ$าน 

 ด$านความม่ันคงและความสงบเรียบร$อย 
 ๑. ประชาชนไมใสใจตอการรักษาความสงบเรียบร$อยภายในหมูบ$าน 
 ๒.หมูบ$านยังไมมีมาตรการในด$านความม่ันคง  และความสงบเรียบร$อย 

 ด$านการบริหารจัดการ 
 1.การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู$ความเข$าใจใน
การบริหารจัดการชุมชน 
 2.หมูบ$านเป<นสังคมเกษตรกรรม  แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนให$
สอดคล$องการสภาพสังคมในป[จจุบัน 
          ๗. ป=ญหาและประเด็นท�าทาย (วิเคราะห6จากความรู� ความสามารถ หรือส่ิงท่ีมีอยู�ของหมู�บ�าน)   

 7.๑.เน$นการพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานในหมูบ$าน เพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรับการให$บริการ 
ประชาชนภายในหมูบ$าน 

7.๒.เน$นการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท�   มีความเอ้ืออาทรตอกันและกัน 
ของประชาชนภายในหมูบ$าน 
  7.๓.เน$นการรักษาความสงบเรียบร$อยภายในหมูบ$าน  เพ่ือสร$างความม่ันคงและความเรียบร$อยใน 
สังคม   
  7.๔.เน$นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมมุงพัฒนาสังคมเกษตรกรรมแบบ
พอเพียงภายในหมูบ$าน 

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป[ญหาพ้ืนฐานด$านการขาดแคลนน$า ดินคุณภาพ
ตํ่า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล$งซํ้าซาก คนมีป[ญหาท้ังในด$านความยากจน และมีป[ญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พร$อม ด$านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเป<นจะต$องแก$ไขป[ญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช$ความรู$ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร$างสรรค�ในการเสริมสร$างความเข$มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให$มีการเจริญเติบโตได$อยาง
เต็มศักยภาพ พร$อมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู$ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน  
 



 
 

โดยการใช$ประโยชน�จากโครงการพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานด$านคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใช$ประโยชน�
จากการเชื่อมโยงและข$อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ$านในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมน$าโขงท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
มาเสริมสร$างกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ให$แกภาค เพ่ือให$มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล$ากับ
พ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ของประเทศได$ ในระยะยาว  

๘.๑ เปXาหมายเชิงยุทธศาสตร� : พัฒนาอีสานสูมิติใหมให$เป<น “ศูนย�กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม
แมน้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค�  
๘.๒.๑ เพ่ือแก$ป[ญหาป[จจัยพ้ืนฐานด$านน$าและดิน ให$เอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผู$ด$อยโอกาส และผู$สูงอายุ ให$มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 

และพ่ึงพากันในชุมชนได$  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร$างมูลคาเพ่ิมโดยใช$ความรู$ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให$การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเข$ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต$  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป<นศูนย�กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน$าโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป<นศูนย�กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต$  

๘.๓ เปXาหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได$ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง 
๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปXาหมาย  

ตัวชี้วัด ค�าฐาน 
ค�าเปUาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล$านบาท  
(ปU 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
ร$อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
ร$อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
ร$อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
ร$อยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร$อยละ 3.5ตอปU  

สัมประสิทธ์ิความไมเสมอ
ภาค (Gini Coefficient)
ในการกระจายรายได$ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปU 2560) 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.5.1 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําให$เพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ แก$ป[ญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู$มีรายได$น$อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม 
8.5.3 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ สร$างความเข$มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแก$ป[ญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
8.5.4 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
8.5.5 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ใช$โอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค 
8.5.6 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใช$ประโยชน�จากข$อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ$านในการ

สร$างความเข$มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 
  แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย6 

สุรินทร6) ระยะ 5 ปN พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปN พ.ศ.2563 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝYาย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได$แจ$งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด$านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด$านวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป<นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ� และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปUของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประ
จาปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ�จันทร�โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ด$านวิชาการ
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด 
ซ่ึงแบงงบประมาณเป<น 2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต$องการของพ้ืนท่ี หรือประเด็น
รวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิง
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงได$ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ปU นโยบาย 
 
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานด$านคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวข$อง และมุงเน$นการทางานแบบ
เครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือรวมกันกําหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังด$านเศรษฐกิจ ด$านสังคมและด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เพ่ือให$แผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได$ด$วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะเป<นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของกลุมจังหวัด รวมท้ังเป<นการแก$ไขป[ญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให$เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุม
จังหวัด และนาไปสูการกระตุ$นให$เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร$างรายได$ให$กลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ปU (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปU พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได$รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 

ตําแหน�งทางยุทธศาสตร6 (Strategies Position) 
1) เป<นแหลงผลิตสินค$าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป<นแหลงผลิตผลิตภัณฑ�ไหมระดับประเทศ 
3) เป<นแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน� การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เป<นประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการค$าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ$าน 

 
เปUาหมายการพัฒนา 

ศูนย�กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ�ไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเป<นสุข 
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑ�ไหม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
2. วิสัยทัศน� (Vision)  

“บุรีรัมย�เมืองแหงกีฬา  
  ทรัพยากรทองเท่ียวล้ําคา  
  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
  สูพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  

 
     2. พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให$มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุขภาวะท่ี
ดี  

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก  
3. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค$าเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย�และอาหารปลอดภัย  
5. การประสานและพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานให$ได$มาตรฐานและท่ัวถึง  
6. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน  
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล$อมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน  
8. การพัฒนาด$านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ$านเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน  
9. การสงเสริมและพัฒนาการค$าการลงทุน และการค$าชายแดน  
10.การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ�จากไหมและผลิตภัณฑ�ชุมชน 

 
     3. ประเด็นยุทธศาสตร�(Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพ ชีวิตท่ีดี 

เปXาประสงค� (Goals) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิคุ$มกัน ทางสังคมท่ีเข$มแข็ง พ่ึงพาตนเองได$ 2. ประชาชนมีความม่ันคงและ 

สังคมมีความสงบเรียบร$อย 3. เด็กและเยาวชนได$รับการศึกษา เรียนรู$อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ี
ดีและยั่งยืน 5. พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานให$ได$มาตรฐาน และท่ัวถึง 6. สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ� ฟklนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป[ญญาท$องถ่ิน ทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในท$องถ่ินให$ มีความ
ยั่งยืน 7. สร$างสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ให$เข$มแข็ง 

กลยุทธ� (Strategy 
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน ครอบครัวให$มีความอบอุน  
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน กลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู$ด$อยโอกาส ให$มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี  
3. สร$างคานิยม จิตสํานึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 4. สงเสริม
และบูรณาการด$านการศึกษา แบบองค�รวม  
5. สงเสริมการใช$วิถีชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
6. สงเสริมและแก$ไขป[ญหาด$านสาธารณสุข เพ่ือให$ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี พลานามัยท่ีสมบูรณ�อยาง

ยั่งยืน  
 
 



 
 

7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก  
8. สงเสริมการแก$ป[ญหาครัวเรือนยากจน  
9. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายได$ และสร$างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
10. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินค$า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� และผลิตภัณฑ� ชุมชน (OTOP)  
11. เสริมสร$างความม่ันคง ความสงบ เรียบร$อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สิน  
12. สงเสริมและสนับสนุนด$านการปXองกัน ปราบปราม ฟklนฟู และแก$ไขป[ญหา ยาเสพติด ป[ญหาอาชญากรรม  
13. สงเสริมและสนับสนุนการปXองกันและ บรรเทาสาธารณภัย  
14. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และการลดมลพิษอยางเป<นระบบ  
15. อนุรักษ� ฟklนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปYาไม$ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  
16. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ� ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิป[ญญาท$องถ่ิน  
17. เสริมสร$างความม่ันคงและพัฒนาความ สัมพันธ�อันดีกับประเทศเพ่ือนบ$าน 

 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการแก$ไขป[ญหาสังคม  
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน  
3. ร$อยละผู$ด$อยโอกาสได$รับสวัสดิการสังคม  
4. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของ เยาวชน  
5. ร$อยละของชุมชนท่ีได$รับการ สงเสริม/ สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ และการบริการด$านสาธารณสุข  
7. ร$อยละโครงสร$างพ้ืนฐานได$รับการพัฒนา และปรับปรุง  
8. ระดับความสําเร็จของการแก$ไขป[ญหาเพ่ือ ลดจ$านวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายได$ ตํ่ากวาเกณฑ� จปฐ.  
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะด$าน อาชีพตางๆ  
10. ร$อยละท่ีเพ่ิมข้ีนของมูลคาการจ$าหนาย ผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP)  
11. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให$เกิด ความสมานฉันท�และความสามัคคีของ ประชาชนภายในจังหวัด  
12. ระดับความสําเร็จในการปXองกันและปราบ ปรามและแก$ไขป[ญหายาเสพติด ป[ญหา อาชญากรรม  
13. ระดับความสําเร็จของกันปXองกันและ บรรเทาสาธารณภัย  
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได$รับการจัดการ มีจ$านวนลดลง  
15. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ� ฟklนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปYาไม$ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม  
16. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ� ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิป[ญญาท$องถ่ิน  
17. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ความสัมพันธ�อันดีกับประเทศเพ่ือนบ$าน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬา 
เปXาประสงค� (Goals) 
1. ศูนย�กลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม  
2. ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวและ สิ่งแวดล$อมให$เกิดความยั่งยืน  
3. สงเสริมและพัฒนาการค$าการลงทุน และการค$าชายแดน  
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป[ญญาท$องถ่ินเพ่ือการ ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
5. อนุรักษ�และฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อมเพ่ือการทองเท่ียวเชิง นิเวศ  
6. สงเสริมความเป<นเลิศทางด$านการกีฬา สูกีฬามาตรฐานโลก 
 
 
 



 
 

กลยุทธ� (Strategy) 
1. สงเสริมให$เมืองบุรีรัมย�เป<นเมืองท่ีมีความ เป<นอัตลักษณ�  
2. พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานและ การเชื่อมโยงด$านการทองเท่ียว  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ ทองเท่ียว  
4. พัฒนาสินค$าและบริการด$านการทองเท่ียว  
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ� ด$านการทองเท่ียว  
6. อนุรักษ� ฟklนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีวิถีชีวิตและภูมิป[ญญาท$องถ่ิน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ�และ ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เพ่ือความสมดุลทาง

ธรรมชาติอยางยั่งยืน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
8. สงเสริมและประสาน สร$างเครือขาย ความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวน อ่ืนๆเพ่ือการค$า การลงทุน

และ การทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ  
9. สงเสริมและพัฒนาการค$าการลงทุนและ การค$าชายแดน  
10. สงเสริมเยาวชนและประชาชนให$เป<น เลิศด$านการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ  
11. สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ด$านการทองเท่ียวของจังหวัด  
2. ร$อยละของจ$านวนแหลงทองเท่ียวท่ีได$รับ การเผยแพรประชาสัมพันธ�  
3. ร$อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได$จากการทองเท่ียว  
4. โครงสร$างพ้ืนฐานด$านการทองเท่ียวท่ีได$รับ การพัฒนา  
5. จ$านวนภูมิป[ญญาท$องถ่ินท่ีได$รับการเผยแพร และประชาสัมพันธ�ท่ีเพ่ิมข้ึน  
6. ร$อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรม ท$องถ่ินมาสร$างมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
7.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริม การทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการทองเท่ียว  
8.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ�ฟklนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมเพ่ือ การทองเท่ียวอยางตอเนื่อง  
9. มีศูนย�ข$อมูลการค$าการลงทุนและ การทองเท่ียว  
10.ร$อยละของมูลคาการค$าชายแดนท่ีเพ่ิมข้ึน  
11.ระดับความสําเร็จในการสงเสริมด$านกีฬาแก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  
12. ร$อยละความสําเร็จของการพัฒนาและ สงเสริมกีฬา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม 
 เปXาประสงค� (Goals) 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรม มีความม่ันคง  
2. ผลิตภัณฑ�มวลรวมภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
3. ศูนย�กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต$ พ้ืนฐานของการผลิตสินค$าด$าน การเกษตรและอาหารปลอดภัย  
4. พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานด$าน การเกษตรให$ได$มาตรฐานและท่ัวถึง 
กลยุทธ� (Strategy) 
1. พัฒนาและสงเสริมการท$าเกษตร อินทรีย� อินทรีย�ชีวภาพ และเกษตร ปลอดภัย  
2. สงเสริมการลงทุนและป[จจัยเอ้ือให$เกิด การลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรม บริการ  
 
 



 
 

3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด$าน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด ความสามารถในการแขงขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปสินค$าเกษตรเพ่ือสร$าง มูลคาเพ่ิม  
6. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค$า เกษตรและอาหารปลอดภัย  
7. ยกระดับสินค$าเกษตรให$เข$าสูระบบ มาตรฐานเพ่ือก$าวสูตลาดโลก  
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพ้ืนฐาน ให$ได$มาตรฐานและมีความสะดวก ในด$านการเกษตรอยางท่ัวถึง  
9. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและ พืชพลังงาน 
10. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและ คุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ�ไหม แบบครบวงจร  
11. สนับสนุนให$มีการรวมกลุมการผลิตและ จ$าหนาย  
12. สงเสริมและพัฒนาด$านการตลาด/การมี ตลาดกลางรองรับสินค$าเกษตร รวมถึง การน$าระบบ IT มาใช$ด$าน

การตลาด 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและ พัฒนาการท$าเกษตรอินทรีย� อินทรีย� ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
2. จ$านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย� เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
3. จ$านวนกลุมของอุตสาหกรรมการเกษตรท่ี ได$รับการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนา ศักยภาพในการ

ประกอบการ  
4. จ$านวนกลุมอาชีพท่ีได$รับการเพ่ิมพูนทักษะ อาชีพด$านตางๆ  
5. ร$อยละของจ$านวนสินค$าเกษตรท่ีได$รับการ พัฒนาให$มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
6. ร$อยละของการลดปริมาณการใช$สารเคมี  
7. ร$อยละของสินค$าเกษตรกรรมได$รับการ พัฒนาและแปรรูปสินค$า  
8. ร$อยละโครงสร$างพ้ืนฐานด$านการเกษตร ท่ีได$รับการพัฒนาและปรับปรุง  
9. ร$อยละของเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจและ พืชพลังงาน  
10. ร$อยละของมูลคาผลิตภัณฑ�ไหมท่ีเพ่ิมข้ึน  
11. จ$านวนตลาดกลางสินค$าชุมชน  
12. สงเสริมและพัฒนาด$านการตลาด/การมี ตลาดกลางรองรับสินค$าเกษตร รวมถึง การน$าระบบ IT มาใช$ด$าน

การตลาดชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค�กร 

เปXาประสงค� (Goals) 
1. บุคลากรในองค�กรมีขีดสมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ บริการจากหนวยงาน  
3. องค�กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ 
กลยุทธ� (Strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให$มี ความพร$อมในการปฏิบัติหน$าท่ีสงเสริม การพัฒนาขององค�กรปกครอง

สวน ท$องถ่ิน  
2. สร$างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก ตอสังคม  
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการงานแบบบูรณาการ  
4. สงเสริมให$องค�กรและบุคลากรยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
5. สงเสริมให$องค�กรตอต$านการทุจริต คอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด 
1. ร$อยละของการบริการท่ีสามารถลดข้ันตอน และระยะเวลาให$บริการ  
2. ร$อยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู$  
3. ร$อยละของงานบริการท่ีได$จัดท$ามาตรฐาน หรือคูมือการให$บริการ  
4. ร$อยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีด สมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด  
5. ร$อยละของความครอบคลุม ถูกต$อง และ ทันสมัยของฐานข$อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร�  
6. ร$อยละของบุคลากรท่ีได$รับการพัฒนาขีด สมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร$อยละของงานท่ีบริหารจัดการอยาง มีธรรมาภิบาล  
8. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมองค�กร ให$ตอต$านการทุจริตคอร�รัปชั่นและการ ประพฤติมิชอบ 

2.ยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

วิสัยทัศน6 (Vison) 
                     “สร$างความม่ันคงปลอดภัย  ใสใจการศึกษา  รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท$องถ่ิน  มุงสูสังคมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  มีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” 

พันธกิจการพัฒนาท�องถ่ิน (Mission)   
1.พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานให$ได$มาตรฐาน และเพียงพอตอความต$องการของประชาชน 
๒.เสริมสร$างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท$องถ่ิน  พัฒนาระบบงานสาธารณสุข 

ชุมชน สร$างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินแกประชาชน  ขจัดป[ญหายาเสพติด  สงเสริมให$ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท$องถ่ินให$มีความโดดเดนในชุมชน นําทุนทาง
สังคมและภูมิป[ญญาท$องถ่ินรวมพัฒนาชุมชน 

3.พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให$มีความเข$มแข็งเป<นพ้ืนฐานของปรัชญา 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหมผสมผสานกับแนวคิดภูมิป[ญญาท$องถ่ินมาปรับใช$ใน
พัฒนาด$านเกษตรกรรมแกประชาชน  

4.พัฒนาสภาพแวดล$อมในชุมชน  ให$มีความนาอยูให$เกิดข้ึนในชุมชน      
5.การบริหารจัดการองค�กร เน$นหลักธรรมาภิบาล  สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน   
เพ่ือให$เกิดประโยชน�สูงสุดแกประชาชน  

ยุทธศาสตร6และแนวทางการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐาน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได$แก   
(๑) กอสร$าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทาง/ทอระบายน้ํา  สะพาน อ่ืนๆ  
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน  

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได$แก  
(๑) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน     
(๒) สงเสริมอาชีพให$แกประชาชน  

                    ๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๘  แนวทางการพัฒนา  ได$แก  
(๑) สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กเล็กกอนเกณฑ�ในท$องถ่ิน  
(๒) สงเสริมการศึกษาในท$องถ่ิน  
(๓) สงเสริมการอนุรักษ�จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป[ญญาชาวบ$าน  
(๔) สงเสริมสาธารณสุขของท$องถ่ิน  
 



 
 

(๕) สงเสริมการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห�   
(๖) สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
(๗) สงเสริมการปXองกัน และแก$ไขป[ญหายาเสพติด 
(๘) สงเสริมการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท$องถ่ิน   

๔. สงเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม ๒  แนวทางการพัฒนา   
ได$แก 

(๑) เสริมสร$างจิตสํานึกตอป[ญหาด$านสิ่งแวดล$อม 
(๒) ปรับปรุงภูมิทัศน�แวดล$อมท$องถ่ิน   

          ๕. ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี   ๒  แนวทางการพัฒนา  ได$แก   
(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
(๒) สงเสริมศักยภาพองค�กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาท$องถ่ิน  

 
แผนยุทธศาสตร6การพัฒนา (พ.ศ.๒๕61-2565) องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร�    1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ         พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานให$ได$มาตรฐานและเพียงพอตอความต$องการของประชาชน   
เปXาประสงค�   โครงสร$างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน และเพียงพอตอความต$องการของประชาชน  
ตัวชี้วัดระดับเปXาประสงค� 
  1.มีแหลงน้ําไว$อุปโภคบริโภคเพียงพอ 
  2.ถนน/ทาง มีมาตรฐานพร$อมใช$งาน 
  3.ทอระบายน้ํา สะพาน อ่ืนๆ มีความพร$อมในการใช$งาน 
     

        กลยุทธ6/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ6 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
1.กอสร$างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
ทาง/ทอระบายน้ํา  สะพาน อ่ืนๆ 

1.จํานวนถนน / ทาง ท่ีได$รับการปรับปรุงหรือท่ีเพ่ิมข้ึน 
2.ทอระบายน้ํา สะพาน อ่ืนๆ ท่ีได$รับการการปรับปรุง
หรือเพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 

๑.จํานวนแหลงน้ําท่ีได$รับการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชาง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก  
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร�    2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ         พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให$มีความเข$มแข็งเป<นพ้ืนฐานของปรัชญา 

เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหมผสมผสานกับแนวคิดภูมิป[ญญา
ท$องถ่ินมาปรับใช$ในพัฒนาด$านเกษตรกรรมแกประชาชน 

เปXาประสงค�   เศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนเข$มแข็งเป<นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
    ตามแนวพระราชดําริ  แนวทางเกษตรแบบวิทยาการสมัยใหมผสมผสานกับภูมิป[ญญา 

ท$องถ่ิน      
ตัวชี้วัดระดับเปXาประสงค� 

       ประชาชนมีสังคมเกษตรท่ีมีความม่ันคงเข$มแข็งพ่ึงพาตนเองได$  
           กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 1.จํานวนแหลงเรียนรู$เพ่ิมข้ึน 

2.ร$อยละของชุมชนท่ีได$รับการสงเสริม/สนับสนุนการปรับ
แผนชุมชนด$วยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.จํานวนหมูบ$านเศรษฐกิจพอเพียงต$นแบบ 

2. สงเสริมอาชีพให$แกประชาชน  ๑.จํานวนหมูบ$านท่ีรายได$เพ่ิมข้ึน 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

- สํานักปลัด อบต. 
 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 5. สงเสริมการใช$วิถีชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

ข$อ 8. สงเสริมการแก$ป[ญหาครัวเรือนยากจน  
ข$อ 9. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายได$ และสร$างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
ข$อ 10. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินค$า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� และผลิตภัณฑ� ชุมชน (OTOP)  

  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
ข$อ 3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด$าน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
ข$อ 4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด ความสามารถในการแขงขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูป

อาหาร  
 
 
 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร�    3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ         เสริมสร$างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท$องถ่ิน  พัฒนาระบบงานสาธารณสุข  

ชุมชน สร$างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินแกประชาชน  ขจัดป[ญหายาเสพติด  สงเสริมให$
ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและ
ท$องถ่ินให$มีความโดดเดนในชุมชน นําทุนทางสังคมและภูมิป[ญญาท$องถ่ินรวมพัฒนาชุมชน    

เปXาประสงค�   คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  ผู$สูงอายุ อยูดีมีสุข  ประชาชนมีมีการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐาน มีระบบการ 

ให$บริการสาธารณสุขชุมชนท่ีพร$อม  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ปราศจากป[ญหา
ยาเสพติด ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม   พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีของชาติและท$องถ่ิน
มีความเจริญ สร$างสังคมมีคุณภาพ  

ตัวชี้วัดระดับเปXาประสงค� 
       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีม่ันคงเข$มแข็งพ่ึงพาตนเองได$  

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

- สํานักปลัด อบต. 
- สวนการศึกษา    

 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
   ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน ครอบครัวให$มีความอบอุน  

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
1.สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กเล็กกอนเกณฑ� 
 

เด็กเล็กกอนเกณฑ�ในท$องถ่ินมีพลานามัยท่ีสมบูรณ� 
 

2.สงเสริมการศึกษาในท$องถ่ิน เด็กได$รับการศึกษาเรียนรู$อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
มากข้ึน 

3.สงเสริมการอนุรักษ�จารีตประเพณี  
   วัฒนธรรม และภูมิป[ญญาชาวบ$าน 

จารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิป[ญญาชาวบ$าน 
ได$รับการสงเสริม 
 

4.สงเสริมสาธารณสุขของท$องถ่ิน ประชากรได$รับการดูแลทางสาธารณสุข 
5.สงเสริมการจัดสวัสดิการ และการสังคม 
   สงเคราะห�   

ร$อยละผู$ด$อยโอกาสได$รับสวัสดิการสังคมเพ่ิมข้ึน 

6.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ประชาชนมีอุปกรณ� สถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
7.สงเสริมการปXองกันและแก$ไขป[ญหา            
   ยาเสพติด 

การลดปริมาณเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด 

๘.สงเสริมการปXองกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยในท$องถ่ิน   

สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 



 
 

ข$อ 2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน กลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู$ด$อยโอกาส ให$
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ข$อ 3. สร$างคานิยม จิตสํานึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ข$อ 4. สงเสริมและบูรณาการด$านการศึกษา แบบองค�รวม  
ข$อ 6. สงเสริมและแก$ไขป[ญหาด$านสาธารณสุข เพ่ือให$ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมี พลานามัยท่ี

สมบูรณ�อยางยั่งยืน  
ข$อ 8. สงเสริมการแก$ป[ญหาครัวเรือนยากจน  
ข$อ 11. เสริมสร$างความม่ันคง ความสงบ เรียบร$อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สิน  
ข$อ 12. สงเสริมและสนับสนุนด$านการปXองกัน ปราบปราม ฟklนฟู และแก$ไขป[ญหา ยาเสพติด ป[ญหา

อาชญากรรม  
ข$อ 13. สงเสริมและสนับสนุนการปXองกันและ บรรเทาสาธารณภัย  
ข$อ 16. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ� ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ

ป[ญญาท$องถ่ิน  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ�และ ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เพ่ือความ

สมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร�    4. ยุทธศาสตร�สงเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
พันธกิจ         พัฒนาสภาพแวดล$อมในชุมชนให$มีความนาอยูให$เกิดข้ึนในชุมชน         
เปXาประสงค�   สภาพแวดล$อมในชุมชนสะอาดมีความเป<นระเบียบเรียบร$อย  สร$างความนาอยูให$เกิดข้ึนในชุมชน    
ตัวชี้วัดระดับเปXาประสงค� 

       ประชาชนเรียนรู$การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล$อม  
     กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
1.สงเสริมการสร$างจิตสํานึก  และตระหนัก
ตอป[ญหาด$านสิ่งแวดล$อม 

ประชาชนมีความรู$ เ ก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อมเพ่ิมข้ึน 

2.สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน�แวดล$อม
ท$องถ่ิน 

ภูมิทัศน�นาอยูมากกวาเดิม 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

- กองชาง  -   สํานักปลัด อบต. 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 14. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และการลดมลพิษอยางเป<นระบบ  

ข$อ 15. อนุรักษ� ฟklนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปYาไม$ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ�และ ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เพ่ือความ

สมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค�กร 
กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
ข$อ 5. สงเสริมให$องค�กรตอต$านการทุจริต คอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร�    5. ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ         การบริหารจัดการองค�กร เน$นหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือให$เกิด

ประโยชน�สูงสุดแกประชาชน         
เปXาประสงค�   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีสวนรวม  ทําให$เกิดประโยชน�สูงสุดแกประชาชน  

  
ตัวชี้วัดระดับเปXาประสงค� 

       ประชาชนได$รับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมากกวาเดิม          
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ� 
1.สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน  

ร$อยละของความครอบคลุม ถูกต$องและทันสมัยของฐานข$อมูล
ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร� 

2.สงเสริมศักยภาพองค�กร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาท$องถ่ิน 

1.ร$อยละของการบริการท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลา
ให$บริการ 
2.ร$อยละของงานบริการท่ีได$จัดทํามาตรฐานหรือคูมือการ
ให$บริการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
- สํานักปลัดองค�การบริหารสวนตําบล 

 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค�กร 

กลยุทธ�ของการพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
 ข$อ 2. สร$างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก ตอสังคม  

ข$อ 3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการงานแบบบูรณาการ  
ข$อ 4. สงเสริมให$องค�กรและบุคลากรยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร6  (Positioning)  ขององค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ยุทธศาสตร6การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน     
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3 แผนงานการเกษตร 
1.4 แผนงานการพาณิชย� 

๒. ยุทธศาสตร6การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน   
2.๑. แผนงานการเกษตร     

๓. ยุทธศาสตร6การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.๑ แผนงานการศึกษา 
3.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
๓.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.๔ แผนงานสาธารณสุข  
3.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห�   
3.๖ แผนงานสร$างความเข$มแข็งและชุมชน  
3.๗ แผนงานงบกลาง 
 

4.ยุทธศาสตร6การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
 4.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  
 4.๒ แผนงานการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร6การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี    
5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
5.3 แผนงานสร$างความเข$มแข็งของชุมชน 
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�จังหวัดบุรรีมัย�  เพื่อตอบ
สนองตอบตอป[ญหาและความต$องการของ

ประชาชน 
 

SAO NPK-Positioning 
 

ขับเคลื่อนนโยบายผู$บริหาร ในการให$บริการ
สาธารณะตามอํานาจหน$าที่ 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร6จังหวัดกับยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาองค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.การวิเคราะห6เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 

 3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน 

ป[จจัยและสถานการณ�เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห�ป[ญหาและความต$องการของประชาชนในท$องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท$องถ่ิน   ผลการลง
พ้ืนท่ีประชาคมหมูบ$านและประชาคมตําบลสรุปได$ดังนี้ 

๑. จุดแข็งของหมูบ$าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมูบ$าน) 
  ด$านเศรษฐกิจ 
                 ๑. สภาพพ้ืนท่ีในหมูบ$านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด$านเกษตรกรรมผสมผสานระหวาง
วิทยาการสมัยใหมกับภูมิป[ญญาท$องถ่ิน 
                 ๒.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน เพ่ือการเพ่ิมรายได$ให$แกครอบครัว 
 ด$านสังคม                 
 ๑.ประชาชนในหมูบ$านเริ่มมีความต$องการพัฒนาตนเองในด$านการศึกษามากข้ึน 
 ๒. ภาวะป[ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศป[จจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรจึงทําให$มีลักษณะเป<นสังคมชนบทเพ่ิมข้ึน                 
 ๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบ$านมีความต$องการท่ีจะพัฒนาหมูบ$านและตระหนักตอป[ญหา   ทางสังคม 
 ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม           
 ๑.หมูบ$านยังมีความอุดมสมบูรณ�ทางด$านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุงเน$นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ                 
 ๒.พ้ืนท่ีภายในหมูบ$านมีความเพียงพอตอการปรับปรุงสภาพแวดล$อมภายในชุมชน 

 ด$านความม่ันคงและความสงบเรียบร$อย                  
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมชนบท มีสวนมุงเน$นการสร$างความเข$มแข็งของชุมชน  เพ่ือการสร$างความม่ันคง 
และความเรียบร$อยภายในหมูบ$าน                    
 ๒.สภาพป[ญหาทางสังคมป[จจุบันทําให$ประชาชนเริ่มมุงเน$น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยภายใน
หมูบ$าน  
 ด$านการบริหารจัดการ                 
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมเกษตรกรรมเป<นพ้ืนฐานท่ีสงผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ           ท่ี
เรียบงายเพ่ือให$สอดคล$องกับสภาพสังคมเป<นหลัก                 
  ๒.การพัฒนาหมูบ$านในป[จจุบัน  ประชาชนในชุมชนเริ่มให$ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมากข้ึน 

2. จุดออนของหมูบ$าน(ป[ญหา/อุปสรรค) 
   ด$านเศรษฐกิจ     
                  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพด$านเกษตรกรรมเป<นหลัก (ทํานา) ไมมีการสงเสริมอาชีพในด$าน
อ่ืนๆ แนวการการบริหารจัดกลุมอาชีพขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําให$ครัวเรือนในหมูบ$านมีรายได$เฉลี่ยในระดับ
ตํ่ากวาสภาพการครองชีพในภาวะป[จจุบัน 

 ด$านสังคม 
 ๑. ระดับการศึกษาของประชาชนสวนมากยังอยูในระดับตํ่า 
 ๒. ครอบครัวขาดความอบอุนอันเนื่องมาจากการโยกย$ายถ่ินฐานเพ่ือการทํามาหากินในสังคมเมือง  
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบ$าน  ยังขาดความรู$ความเข$าใจในการพัฒนาหมูบ$าน และป[ญหาทางสังคม 
 ๔.ความหลากหลายของการใช$ความรุนแรง  สงผลกระทบตอหมูบ$านมากข้ึนเรื่อยๆ 
 



 

 ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
 ๑.ประชาชนขาดการเอาใจใสในป[ญหาด$านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม 
 ๒.สภาพหมูบ$านมีความเป<นอยูแออัดกอให$เกิดป[ญหาเก่ียวกับสภาพแวดล$อมภายในหมูบ$าน 

 ด$านความม่ันคงและความสงบเรียบร$อย 
 ๑. ประชาชนไมใสใจตอการรักษาความสงบเรียบร$อยภายในหมูบ$าน 
 ๒.หมูบ$านยังไมมีมาตรการในด$านความม่ันคง  และความสงบเรียบร$อย 

 ด$านการบริหารจัดการ 
 1.การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู$ความเข$าใจใน
การบริหารจัดการชุมชน 
 2.หมูบ$านเป<นสังคมเกษตรกรรม  แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนให$
สอดคล$องการสภาพสังคมในป[จจุบัน 

๒.จุดแข็งของหมูบ$าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมูบ$าน) 
  ด$านเศรษฐกิจ 
                 ๑. สภาพพ้ืนท่ีในหมูบ$านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด$านเกษตรกรรมผสมผสานระหวาง
วิทยาการสมัยใหมกับภูมิป[ญญาท$องถ่ิน 
                 ๒.ประชาชนมีความสนใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน เพ่ือการเพ่ิมรายได$ให$แกครอบครัว 
 
 ด$านสังคม                 
 ๑.ประชาชนในหมูบ$านเริ่มมีความต$องการพัฒนาตนเองในด$านการศึกษามากข้ึน 
 ๒. ภาวะป[ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศป[จจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงทํา
ให$มีลักษณะเป<นสังคมชนบทเพ่ิมข้ึน                 
 ๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบ$านมีความต$องการท่ีจะพัฒนาหมูบ$านและตระหนักตอป[ญหา   ทางสังคม 
 ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม           
 ๑.หมูบ$านยังมีความอุดมสมบูรณ�ทางด$านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุงเน$นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ                 
 ๒.พ้ืนท่ีภายในหมูบ$านมีความเพียงพอตอการปรับปรุงสภาพแวดล$อมภายในชุมชน 

 ด$านความม่ันคงและความสงบเรียบร$อย                  
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมชนบท มีสวนมุงเน$นการสร$างความเข$มแข็งของชุมชน  เพ่ือการสร$างความม่ันคง และ
ความเรียบร$อยภายในหมูบ$าน                    
 ๒.สภาพป[ญหาทางสังคมป[จจุบันทําให$ประชาชนเริ่มมุงเน$น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยภายใน
หมูบ$าน  
 ด$านการบริหารจัดการ                 
 ๑.หมูบ$านเป<นสังคมเกษตรกรรมเป<นพ้ืนฐานท่ีสงผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ ท่ีเรียบงายเพ่ือให$
สอดคล$องกับสภาพสังคมเป<นหลัก                 
 ๒.การพัฒนาหมูบ$านในป[จจุบัน  ประชาชนในชุมชนเริ่มให$ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมากข้ึน  
                        



 

            3.ทิศทางการพัฒนาหมูบ$านในอนาคต (วิเคราะห�จากความรู$ ความสามารถ หรือสิ่งท่ีมีอยูของหมูบ$าน  เพ่ือกําหนดสิ่งท่ี
ต$องการให$เกิดข้ึนในอนาคต เชนการพัฒนาเป<นหมูบ$านทองเท่ียว/หมูบ$านมีรายได$เพ่ิมข้ึน /หมูบ$านมีความสงบเรียบร$อยปลอด
จากสิ่งเสพติด  เป<นต$น) 
 ๑.เน$นการพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานในหมูบ$าน เพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรับการให$บริการ 
ประชาชนภายในหมูบ$าน 

   ๒.เน$นการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท�   มีความเอ้ืออาทรตอกันและกัน 
ของประชาชนภายในหมูบ$าน 

   ๓.เน$นการรักษาความสงบเรียบร$อยภายในหมูบ$าน  เพ่ือสร$างความม่ันคงและความเรียบร$อยใน 
สังคม 
                      ๔.เน$นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมมุงพัฒนาสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียง
ภายในหมูบ$าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ6สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ปUขององค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ นั้น  ได$ทําการประเมิน
สถานการณ�สภาพแวดล$อมภายนอกท่ีเก่ียวข$อง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

สถานการณ6ภาพแวดล�อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข�อง 

ขอบข�ายและปรมิาณของ
ป=ญหา/ 

ความต�องการ  

พ้ืนท่ีเปUาหมาย/ 
กลุ�มเปUาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน�มอนาคต 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไมพอเพียงและ
ยังไมได$มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตําบลเมืองโพธ์ิ - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช$อยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟXาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลมุพ้ืนท่ีได$ท้ังหมด 

- ไฟฟXา - ทางและท่ีสาธารณะใน
เขตตําบลเมืองโพธ์ิ 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนได$รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปXองกันการเกิด
อาชญากรรมได$ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ เกิดการ
อุดตัน และนํ้าทวมขัง 

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีในเขตตําบลเมือง
โพธ์ิ 

- มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได$
สะดวก ไมอุดตัน ไม
ทวมขัง 

๔) ประชาชนต$องการเส$นทางใน
การสญัจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ 
อบต. ไมสามารถดําเนินการได$
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไมเป<นท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการได$ก็
ตอเมื่อต$องเป<นท่ีสาธารณะ   

- เส$นทางคมนาคม - เส$นทางคมนาคมท่ีเป<น
สาธารณะและประชาชน
มีความต$องการให$
ดําเนินการ 

- มีเส$นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได$รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีปYวยเป<นโรค
เรื้อรังแนวโน$มท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผู$ปYวย 

 

6) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายเป<นผู$
ยากไร$ มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ได$รับความเดือนร$อน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได$รับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให$
มั่งคงแข็งแรง  

7) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคนํ้าท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากนํ้าฝน นํ้าท่ี
ไมได$คณุภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตตําบล
เมืองโพธ์ิ 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
สถานการณ6ภาพแวดล�อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข�อง 
ขอบข�ายและปรมิาณของ

ป=ญหา/ 
ความต�องการ 

พ้ืนท่ีเปUาหมาย/ 
กลุ�มเปUาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน�มอนาคต 

8) มีการทําลายทรัพย�สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปXองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การตดิตั้ง
กล$องวงจรปbด  การให$
ผู$นํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

9) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี ประ
เพรีและภูมิป[ญหาท$องถ่ินถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิป[ญหา
ท$องถ่ิน ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขตตําบล
เมืองโพธ์ิ 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ�ชาวบ$านใน
โอกาสตางๆ เพ่ือเป<น
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิป[ญญาท$องถ่ิน 
ไมถูกลมืและคงอยูสืบไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร6 
ปN 2561 ปN 2562 ปN 2563 ปN 2564 ปN 2565 รวม 5 ปN 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑  
  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50 15,250,000 27 14,497,000 41 17,077,900 27 15,008,000 16 9,438,000 161 71,270,900 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,070,000 6 1,060,000 8 1,200,000 9 1,300,000 6 1,100,000 35 5,730,000 
1.3 แผนงานการเกษตร 3 1,200,000 1 300,000 3 1,200,000 1 300,000 0 0 8 3,000,000 
1.4 แผนงานการพาณิชย� 10 1,100,000 - - 9 1,500,600 - - 1 10,000 20 2,610,600 

รวม 69 18,620,000 34 15,857,000 61 20,978,500 37 16,608,000 23 10,548,000 224 82,611,500 
2.ยุทธศาสตร6ที่ 2  
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

            

2.1 แผนงานการเกษตร 11 220,000 10 220,000 12 250,000 11 240,000 12 250,000 56 1,180,000 
รวม 11 220,000 10 220,000 12 250,000 11 240,000 12 250,000 56 1,180,000 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

            

3.1 แผนงานการศึกษา 18 4,435,000 16 4,295,000 18 4,435,000 16 4,295,000 17 4,375,000 85 21,835,000 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

12 855,000 11 835,000 11 835,000 11 835,000 11 835,000 56 4,195,000 

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 530,000 6 330,000 8 460,000 7 360,000 7 360,000 36 2,040,000 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 39 735,000 38 635,000 39 735,000 38 650,000 39 750,000 193 3,520,000 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� 8 370,000 8 370,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000 43 1,940,000 
3.6 แผนงานสร$างความเข$มแข็งของ   
      ชุมชน 

8 6,170,000 8 6,170,000 8 6,170,000 8 6,170,000 8 6,170,000 40 30,850,000 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร6 
ปN 2561 ปN 2562 ปN 2563 ปN 2564 ปN 2565 รวม 5 ปN 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

            

3.7 แผนงานงบกลาง 5 4,980,000 5 4,985,000 5 4,995,000 5 4,995,000 5 4,995,000 25 24,950,000 
รวม 98 18,075,000 92 17,620,000 98 18,030,000 94 17,705,000 96 17,885,000 478 89,330,000 

4.ยุทธศาสตร6ที่ 4  
  ส�งเสริมการอนุรักษ6    
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

            

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  8 540,000 7 510,000 8 540,000 7 510,000 8 600,000 38 2,700,000 
4.2 แผนงานการเกษตร 4 640,000 4 640,000 4 640,000 4 640,000 4 640,000 20 3,200,000 

รวม 12 1,180,000 11 1,150,000 12 1,180,000 11 1,150,000 12 1,240,000 58 5,900,000 
5.ยุทธศาสตร6ที่ 5  
ส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองทีดี 

            

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 1,853,000 12 1,853,000 12 1,853,000 12 1,853,000 12 1,853,000 60 9,265,000 
5.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 4 750,000 - - 3 650,000 - - - - 7 1,400,000 
5.3 แผนงานสร$างความเข$มแข็ง 
     ของชุมชน 

2 35,000 2 35,000 2 35,000 2 35,000 2 35,000 10 175,000 

รวม 18 2,638,000 14 1,888,000 17 2,538,000 14 1,888,000 14 1,888,000 77 10,840,000 
รวมทั้งสิ้น 208 40,733,000 161 36,735,000 200 42,976,500 167 37,591,000 157 31,811,000 893 189,861,500 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ยุทธศาสตร6 
ปN 2561 ปN 2562 ปN 2563 ปN 2564 ปN 2565 รวม 5 ปN 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑  
   การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 32,500,000 7 32,500,000 7 32,500,000 7 32,500,000 7 32,500,000 35 162,500,000 
1.2 แผนงานการเกษตร 7 122,000,000 7 122,000,000 10 123,920,000 10 123,920,000 10 123,920,000 44 614,176,000 
1.3 แผนงานการพาณิชย� 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 10 17,500,000 

รวม 16 158,000,000 16 158,000,000 19 159,920,000 19 159,920,000 19 159,920,000 89 794,176,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ ๑ แยกตอ
จากซอยเศรษฐี 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 2 ม. 
ยาว 42 ม. 

50,000  50,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

2. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านเมืองโพธิ์หมู ที่ ๑ ตอหน$า 
อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5 ม. 
ยาว 342 ม. 

 950,000 
 

   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

3. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านเมืองโพธิ์หมูที่ ๑ ซอยกลาง
หมูบ$าน (ยกระดับให$สูงกวาเดิม) 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5  ม.   
ยาว  100  ม.      
 

  200,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

4. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 1 ทิศใต$หมูบ$าน 

เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

กว$าง  5 ม. 
ยาว 180 ม. 

200,000   200,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

5. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านปะคําหมูที่ ๒ ถนนลาดยาง
ไปทางบ$านศรีเจริญ 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.  
ยาว 300 ม. 
 

 600,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

6. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านปะคําหมู ที่ ๒ ซอยบ$าน 
ผญ.พัน ธนะรัมย� 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.  
ยาว 54 ม. 
 

  100,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูบ$านพูนสุขหมูที่ ๓ (สายหลัง
วัด) 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5 ม.  
ยาว 650 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

8. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านพูนสุข หมูที่ 3 ซอยบ$าน
นายพาน อุทธารัมย�  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  3  ม.   
ยาว  35  ม.     
 

 60,000   60,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

9. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านพูนสุข หมูที่ 3 สายบ$าน
นายปราณี เจียมรัมย� (ตอเกา)  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง   5  ม.   
ยาว  250 ม.     
 

120,000 120,000 120,000 120,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

10. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านประดู หมูที่ ๔ ซอยสุวรรณ
อุทิศ 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม. 
ยาว 400 ม.  
 

   660,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

11. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านประดู หมูที่ 4 ไปบ$านตา
เปXา 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5 ม.  
ยาว 150 ม. 

420,000  145,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

12. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านประดูหมูที่ ๔ ซอยบ$านยาย
เงิน 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม. 
ยาว 147 ม. 

 250,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5 
ถนนสายหนองระหาร 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม  
ยาว 280 ม. 

 160,000 160,000 160,000 160,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

14. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ 6 ซอยบ$าน
นางทิม 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3   ม. 
ยาว  35 ม.  
 

 52,000 52,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

15. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านศรีเจริญ หมูที่ 7  
สามแยกไปบ$านนายพงษ� เจียมรัมย� 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5 ม. 
ยาว 100 ม.  
 

250,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

16. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านไผน$อยหมูที่8 เชื่อมหมูที่ 4  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5  ม. 
ยาว  160  ม.  
 

400,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

17. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านไผน$อย หมูที่ 8 
ซอยบ$านนายล$อม ศรีประโคน 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม. 
ยาว 53 ม. 
 

 120,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

18. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านไผน$อย หมูที่ 8  
ซอยข$างบ$านนางอัญชิสา 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม. 
ยาว 34 ม. 
 

  60,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านไผน$อย หมูที่ 8 ตอบ$าน 
นายจักรพงษ� 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 5 ม. 
ยาว 100 ม.  
 

   270,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

20. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านจาน หมูที่ 9 สระหนองตาด
ไปทางบ$านนายอดิศักดิ์ 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.ยาว 55 
ม.  
 

110,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

21. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ$านจาน หมูที่ 9 จากศาลาไป
ถึงบ$านนายลอย 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  3  ม. 
ยาว   100 ม.  
 

   150,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

22. โครงการกอสร$างถนนดินพร$อมลงหิน
คลุกสายด$านหลัง อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  4  ม.   
ยาว  200 ม.      
 

   80,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

23. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกสระประปา หมูที่ 1 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม.   
ยาว  300 ม.      
 

54,000  54,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

24. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านเมืองโพธิห์มูที่ 1  
เชื่อม ต.ตาเสา  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม.   
ยาว  3,500 ม.      
 

  350,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกหมูที่ 2 ถนนกลางหมูบ$านไปโคก
ขมิ้น 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม.   
ยาว  1,100 ม.      
 

 187,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

26. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านปะคําหมูที่ ๒ ทิศตะวันตก
ทางข$างทาข$าวเมืองโพธิ ์เชื่อม 
เทศบาลโคกเหล็ก 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม.   
ยาว 500  ม.      
 

90,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

27. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านพูนสุข หมูที่ 3 ไปน้ําอ$อม 
 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.   
ยาว  800 ม.     
 

320,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

28. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านพูนสุข หมูที่ 3 บ$านพูนสุข
ไปหนองกะหาด 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.   
ยาว  1,000 ม.     
 

 400,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

29. โครงการกอสร$างถนนดินลงหินคลุก 
บ$านพูนสุข หมู 3 ทางเกวียนแยก
ซ$ายมือ ทางไปบ$านประดู 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  4  ม.   
ยาว 1,500  ม.     
 

  600,000 600,000 600,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

30. โครงการกอสร$างถนนดินลงหินคลุก 
บ$านพูนสุข หมู 3 แยกซ$ายมือจาก
ทางไปน้ําอ$อมข$างสระ นายสวี สมพร 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3  ม.   
ยาว  300 ม.      
 

   38,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านประดู หมู ที่ 4 ไปบ$านน้ํา
อ$อม  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.   
ยาว  1,000 ม.     
 

200,000  200,000  200,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

32. โครงการกอสร$างถนนดินถนนดินลง
โดยลงหินคลุก(จากหมูที่ 3 ซ$ายมือ) 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว  1,000 ม.     
 

  300,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

33. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5 หนองระ
หาร – คลองไผน$อย  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว  1,500 ม.     
 

200,000   200,000 200,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

34. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ 6 สายข$าง
โรงเรียน  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว  1,800 ม.     
 

229,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

35. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านศรีเจริญ หมูที่ 7 ถนนตาม
แนวคลองจนถึงเขตติดตอ เทศบาล
โคกเหล็ก 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.   
ยาว  1,000 ม.     
 

400,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

36. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านศรีเจริญ หมูที่ 7 จากโค$งนา
นายสุวิทย�จนสุดทาง 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  3  ม.   
ยาว  1,200  ม.     
 

 400,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37. โครงการกอสร$างถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านศรีเจริญ หมู ที่ 7 ทางไป
เกษตรพัฒนา (แยกขวามือ) 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง  3  ม.   
ยาว  1,500  ม.     
 

  300,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

38. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
หมูที่ 3 จากหน$าวัดไปทางบ$านประดู  

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา 
 ยาว 250 ม. 

 170,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

39. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านไผน$อย หมูที่ 8  
ซอยบ$านนายบุญเชิด บังทอง 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว 300 ม.     
 

90,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

40. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านไผน$อย หมูที่ 8  
ซอยบ$านนายสมาน อุทิศรัมย�  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว 40 ม.     
 

12,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

41. โครงการปรับปรุงถนนดินพร$อมลงหิน
คลุกบ$านไผน$อย หมูที่ 8 ทางใต$ของ
หมูบ$าน  

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 3 ม.   
ยาว 1,000 ม.     
 

 130,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

42. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน
คลุกบ$านจาน หมูที่ 9 รอบสระหนอง
จาน 

เพื่อการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
การเกษตร 

กว$าง 4  ม.   
ยาว 130  ม.     
 

25,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43. โครงการซอมแซมฝาปbดบอพักภายใน
บ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ 1  

เพื่ อซอมแซมบ อ
พักรางระบายน้ํา 

บอพักรางระบายน้ํา 30,000  30,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชน
ได$รับความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

44. โครงการกอสร$ า งรางระบาย น้ํ า
(รางสโลบ) บ$านเมืองโพธิ์หมูที่ 1 ซอย
บ$านผู$ชวยเฮย 

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 150 
ม. 

 110,000 110,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

45. โครงการกอสร$ า งรางระบาย น้ํ า
(รางสโลบ) บ$านเมืองโพธิ์  หมู ที่ 1 
ซอยบ$านนายประพันธ� 

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา  
ยาว 180 ม.    
 

  120,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

46. โครงการกอสร$างรางระบายน้ําข$าม
ถนนจุดบ$านนายบุญหลาย แสงแก$ว 

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา  
ยาว  8 ม. 

30,000  30,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

47. โครงการกอสร$ า งรางระบาย น้ํ า
(รางสโลบ) จากบ$านนางสุริไปทิศ
ตะวันตก 

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา  
ยาว 270  ม. 

   80,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

48. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านปะคําหมูที่ ๒ บริเวณถนนกลาง
หมูบ$านถึงถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท 

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา วางทอ
ทางเข$าบ$าน  
ยาว 200 ม. 

120,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49. โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร$ า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า
(รางสโลบ)บ$านพูนสุขหมูที่ 3  
ถนนสายหลังวัด  

เพื่อแก$ไขป[ญหา 
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
ยาว 714 ม. 

220,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

50. โครงการวางทอระบายน้ําพร$อมบอพัก
บ$านพูนสุข หมูที่ 3 จากหน$าวัดไปทาง
บ$านตาเสาสองข$างทาง 

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

วางทอระบายน้ํา
พร$อมบอพกั  
ยาวรวม 720 ม. 

  430,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

51. โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร$ า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า
(รางสโลบ) หมู 3 ซอยบ$านนายสิน สอง
ข$างทาง 

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
ยาว  320 ม. 

   190,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

52. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านประดู หมูที่ 4 จากบ$านนายแสวง 
เลียบถนนลงสระน้ําพร$อมวางทอเข$า
สระ  

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา
พร$อมวางทอ ยาว 
220 ม. 

130,000  130,000 130,000 130,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

53. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5  
ซอยบ$านนายนิหาร ทะยานรัมย� 

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

รางระบายน้ําสอง
ข$างทาง ยาว 140 
ม. 

100,000  100,000  100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา(รางสโลบ) 
บ$านเมืองเหนือหมูที่ 5 จากบ$านนายเผย 
พารื่นรัมย� – นายบุญเยือนทะยานรัมย�  

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

ระบายน้ํา  
ยาว 50 ม. 

 38,000   38,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

55. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา(รางสโลบ)  
บ$านเมืองเหนือหมูที่ 5 จากบ$านนายบุญ
เชิด – นายวิเชียร 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
ยาว 182 ม. 

  130,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

56. โครงการกอสร$างบอพักรางระบายน้ํา 
บ$านเมืองเหนือหมูที่ 5  
สามแยกไป อบต. 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

บอพักรางระบาย
น้ํา 

   50,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

57. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา โดยปรับ
ระดับ บ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ 6 สายกลาง
หมูบ$าน 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

ปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ยาว 
รวม 300 ม. 

 150,000 150,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

58. โครงการกอสร$างระบายน้ํา(รางสโลบ)
บ$านเมืองโพธิ์หมูที่ ๖ บริเวณสี่แยกกลาง
หมูไปทางหน$าโรงเรียน  

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

วางทอระบายน้ํา 
พร$อมบอพกั ยาว
รวม 750 ม. 

400,000  400,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

59. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านศรีเจริญ หมูที่ 7 จากบ$านผู$ใหญ – 
บ$านนายสงบ 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ําสอง
ข$างทาง ยาวรวม 
495 ม. 

300,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านศรีเจริญ หมูที่ 7 สายกลางหมูบ$าน 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
ยาวรวม 700 ม. 

 500,000    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

61. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา(รางสโลบ)
บ$านไผน$อย หมูที่ 8 จากบ$านนายใน –
ทางโค$ง -บ$านนางธนิสร เพชรรุณ สุด
หมูบ$าน 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
ยาวรวม 288 ม. 

200,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

62. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา(รางสโลบ)
บ$านจาน หมูที่ 9 จากบ$านนายบุญทิง ถึง
บ$านนางสมบูรณ�  

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ําสอง
ข$างทาง ยาวรวม 
220 ม. 

 100,000 100,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

63. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา 
บ$านจาน หมูที่ 9 จากบ$าน 
นายเมืองถึงบ$านนายสมิน   

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

รางระบายน้ํา 
วางทอทางเข$าบ$าน  
ยาวรวม  60 ม. 

40,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

64. โครงการวางทอระบายน้ําพร$อมบอพัก
บ$านจาน หมูที่ 9 จากบ$านนายปรึก 
หะพินรัมย�ถึงบ$านนางบุญมา หาญนึก   

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

วางทอระบายน้ํา 
วางทอทางเข$าบ$าน  
ยาวรวม 50 ม. 

30,000  30,000 30,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

65. โครงการวางทอระบายน้ําคลองตาเปXาจาก
นานายบุญเชิญ –นายสมาน หมูที่ 8 

เพื่ อ ระบาย น้ํ า
ข$ามถนน 

วางทอระบายน้ํา
ผานคลอง ยาว 20 
ม. 

80,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66. โครงการวางทอระบายน้ําข$ามถนนบ$าน
นายวัน หมูที่ 8 

เพื่ อ ระบาย น้ํ า
ข$ามถนน 

ทอระบายน้ําผาน
ถนนยาว 10 ม. 

50,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

67. โครงการวางทอระบายน้ําข$ามถนนบ$าน
นายวัน หมูที่ 8 

เพื่ อ ระบาย น้ํ า
ข$ามถนน 

ทอระบายน้ําผาน
ถนนยาว 10 ม. 

50,000   50,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

68. โครงการปรับปรุงถนนภายในตําบล 
เมืองโพธิ์  

เพื่อการคมนาคม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
รวดเร็ว 

ยาวรวม 1,๐๐๐ 
เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

69. โครงการขุดลอกรอง/รางระบายน้ําภายใน
ตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 
 

ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

70. โครงการกอสร$างรางระบายน้ําศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา 40,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง กองชาง 

71. ติดตั้งรางรองรับน้ํา เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
สิ่งกอสร$างศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กฯ  

รางรองรับน้ํา 30,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ฝนตกน้ําไม
กระจาย 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ$านพูนสุข หมู ที่  ๓  ตําบลเมืองโพธิ์ 
อําเภอห$วยราช (ซอยนายสิน) 

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก  

กว$าง ๓ เมตร ยาว 
๖๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

  119,600   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

73. โครงการวางทอระบายน้ําจุดสามแยก
โรงเรียนไหลผานลาดยาง 

เพื่ อ ระบาย น้ํ า
ข$ามถนน 

วางทอระบายน้ํา 150,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง 
ไหลผาน
สะดวก 

กองชาง 

74. โครงการวางทอระบายน้ําเข$า – ออก สระ
น้ําหมูที่ 7 

ร ะ บ าย น้ํ า เ ข$ า
ออกสระน้ํา 

วางทอระบายน้ํา 30,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

น้ําไมทวมขัง 
ไหลผาน
สะดวก 

กองชาง 

75. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ$านปะคําหมูที่ ๒ ทับคอนกรีตเดิม 
(ยกระดับ) สายแยกจากทางโค$งหลัง
หมูบ$าน 

เพื่อการคมนาคม
แ ล ะ ข น ส ง
ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร 

กว$าง 4 ม.  
ยาว 40 ม. 
 

  120,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

76. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ$านปะคําหมูที่ ๒ ทางใต$หมูบ$าน จุดบ$าน
นายจํานงค� 

เพื่อการคมนาคม กว$าง  4 ม.  
ยาว  50 ม. 
 

   150,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

77. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ$านเมืองโพธิ์ หมู ที่ ๖  ตําบลเมืองโพธิ์ 
(ข$างโรงเรียนเมืองโพธิ์) 

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก       

กว$าง ๕ เมตร ยาว 
๔๕  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

  137,300    ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78. โครงการล$อมรั้วรอบสระหนองตาด เพื่อปXองกันสัตว�
เลี้ยงลงสระ 

รั้วรอบสระหนอง
ตาด 

50,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สระหนองตาด
มีขอบเขตที่
ชัดเจน 

กองชาง 

79. โครงการล$อมรั้วรอบสระหนองจาน เพื่อปXองกันสัตว�
เลี้ยงลงสระ 

รั้วรอบสระหนอง
จาน 

50,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สระหนองจาน
มีขอบเขตที่
ชัดเจน 

กองชาง 

80. โครงการยกระดับถนนคอนกรีตฝายกั้นน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ําในฝายกั้นน้ํา
ตําบลเมืองโพธิ์ 

ยกระดับฝายกั้นน้ํา 100,000 100,000 100,000 100,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

81. โครงการกอสร$างถนนดินจากบ$านจาน
เชื่อมถนนหมูที่ 2 บ$านปะคํา 

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ถนนดิน  
ยาว 650 ม. 

   300,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

82. โครงการกอสร$างวางทอสงน้ําจากทํานบ
ผานหมูที่ 1,3,4 

เพื่ อ ส ง น้ํ า จ าก
หนองทํานบไปสู
พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร 

วางทอสงน้ํา 
ยาว 4,000 ม. 

500,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการสงน้ํา
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�า 

จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83. โครงการกอสร$างวางทอสงน้ําจากทํานบ
ผานหมูที่ 2,5,8,9 

เพื่ อ ส ง น้ํ า จ าก
หนองทํานบไปสู
พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร 

วางทอสงน้ํา 
ยาว 4,000  ม. 

500,000  500,000  500,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการสงน้ํา
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

84. โครงการกอสร$างวางทอสงน้ําจากทํานบ
หมูที่ 1 (เส$นไปกระทอมตามี) 

เพื่ อ ส ง น้ํ า จ าก
หนองทํานบไปสู
พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร 

วางทอสงน้ํา 
ยาว 3,000  ม. 

550,000  550,000 550,000 550,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการสงน้ํา
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

83. โครงการซอมแซมฝายกั้น น้ําจุดตางๆ 
คลองหนองระหาร 

เพื่ อกั ก เก็ บ น้ํ า
เ พื่ อ นํ า ไ ป ใ ช$
เ กี่ ย ว กั บ
การเกษตร 

ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 200,000  200,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีระบบกั้น
น้ําที่ได$
มาตรฐาน 

กองชาง 

84. โครงการกอสร$างฝายกั้นน้ํา ม.7 เพื่ อกั ก เก็ บ น้ํ า
เ พื่ อ นํ า ไ ป ใ ช$
เ กี่ ย ว กั บ
การเกษตร 

กอสร$างฝายกั้นน้ํา 200,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีระบบกั้น
น้ําที่ได$
มาตรฐาน 

กองชาง 

85. โครงการกอสร$างรางระบายน้ําในพื้นที่ 
คลอบคลุม หมูที่  ๑,๓,๕ และ ๖ 
 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา ยาว 
1,000 ม. 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการระบาย
น้ําได$อยาง
สะดวก 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86. โครงการกอสร$างรางระบายน้ําสายกลาง
หมูบ$าน บ$านปะคํา ต.เมืองโพธิ ์  
อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย�   

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา ยาว 
250 ม. 

2,000,000      ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการระบาย
น้ําได$อยาง
สะดวก 

กองชาง 

87. โครงการกอสร$างรางระบายน้ํา บ$านประดู  
หมูที่  ๔ ต.เมืองโพธิ์  อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย�   

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา ยาว 
600 ม. 

  2,000,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการระบาย
น้ําได$อยาง
สะดวก 

กองชาง 

88. โครงการกอสร$างรางระบายน้ําบ$านศรี
เจริญ หมู ๗ ต.เมืองโพธิ์  อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย�   

เพื่อแก$ไขป[ญหา
น้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา ยาว 
500 ม. 

2,000,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีการระบาย
น้ําได$อยาง
สะดวก 

กองชาง 
 

89. โครงการซอมแซมถนนลาดยางเดิมสาย
ถนนหลังวัดบ$านเมืองโพธิ์บ$านพูนสุข  
หมูที่ ๓ ต.เมืองโพธิ์  อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย�   

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ซอมแซม
ถนนลาดยาง ยาว 
700 ม. 

  2,0๐๐,๐๐๐ 
 

  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายภายในหมูบ$านไผน$อย หมูที่  ๘ 
ไปทางสํานักสงฆ�ไผน$อย  ต.เมืองโพธิ์  อ.
ห$วยราช จ.บุรีรัมย�   

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ถนนคอนกรีต  
ยาว 400 ม. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐    ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

91. โครงการกอสร$างถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟ[ลท�ติกทับถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ ๑- หมู
ที่ 5 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย�   

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ถนนลาดยาง
เสริมผิวแอส
ฟ[ลท�ติกทับถนน
คอนกรีต  
ยาว 430 ม. 

 1,5๐๐,๐๐๐    ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

92. โครงการกอสร$างถนนลาดยางถนนสาย
บ$านปะคํา – บ$านศรีเจริญ   
ต.เมืองโพธิ์   อ.ห$วยราช  จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ถนนลาดยาง 
ยาว 3,200 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

93. โครงการกอสร$างสะพาน คสล.  ข$ามฝาย
น้ําล$นบ$านเมืองโพธิ์ กับบ$านปะคํา   
ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก  

สะพาน คสล.   
ยาว 50 ม. 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

 1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94. โครงการกอสร$างถนนคอนกรีต 
จากฝายน้ําล$น- ถนนที่ทําการ 
อบต.เมืองโพธิ์  
ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ข น ส ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร       

ถนนคอนกรีต  
ยาว 400 ม. 

   ๔,๐๐๐,๐๐๐  ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

95. โครงการกอสร$างฝายกักเก็บน้ํา
ตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่ อ ชะลอ/กั ก
เก็บน้ํา 

ฝายกกัเก็บน้ํา  
1 แหง 

 1,000,000    ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีน้ํากักเก็บไว$
ใช$เกี่ยวกับ
การเกษตร 

กองชาง 

 รวม   15,250,000 14,497,000 17,077,900 15,008,000 9,438,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟXาสาธารณะภายใน
ตําบลเมืองโพธิ์ 
 

เพื่อความสะดวก
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย
ภายในหมูบ$าน 

ติ ด ตั้ ง โ คม ไฟ ฟX า
สาธารณะ   
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

2. โครงการวางสายดับไฟฟXาสาธารณะภายใน
ตําบลเมืองโพธิ์ 
 

เพื่อความสะดวก
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย
ภายในหมูบ$าน 

วางสายดับไฟฟXา
สาธารณะ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

3.  โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟX า แ ร ง ต่ํ า         
ภายในตําบลเมืองโพธิ์ 
 

เพื่ อ ให$ มี ไฟฟX า
สาธารณะใช$ครบ
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา ป[กเสาไฟฟXา
สาธารณะ  

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

4. โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เข ต ฟX า แ ร ง ต่ํ า ห มู ที่ 
บ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5  
สายหนองระหาร 

เพื่อให$ประชาชน
มีไฟฟXาใช$อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

70,000  70,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

5. โครงการขยายเขตฟXาแรงต่ํา บ$านเมือง
เหนือ หมูที่ 5 ข$างบ$านนายบุญสิทธิ์ ไป 
บ$าน น.ส.ปริศนา 

เพื่อให$ประชาชน
มีไฟฟXาใช$อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

   40,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

6. โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เข ต ฟX า แ ร ง ต่ํ า ห มู ที่ 
บ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5 จากบ$านนายเจียะ
ถึงไกมะระ 

เพื่อให$ประชาชน
มีไฟฟXาใช$อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

 60,000  60,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีไฟสองสวาง
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปN (พ.ศ. 2561 - 2565) 
สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�า 

จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการขยายเขตฟXาแรงต่ําหมู ที่ 
บ$านเมืองโพธิ์ หมูที่ 6 สายบ$านตา
บูรณ� 

เพื่อให$ประชาชนมี
ไฟฟXาใช$อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

  30,000   ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

มีไฟสอง
สวางอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

8. โครงการขยายเขตฟXาแรงต่ําหมูที่ 2 
ซอยบ$านนายยืน 

เพื่อให$ประชาชนมี
ไฟฟXาใช$อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

   100,000  ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

มีไฟสอง
สวางอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

9. โครงการขยายเขตฟXาแรงต่ําหมูที่ 3 
บ$านพูนสุข สายสามแยกไปบ$านน้ํา
อ$อม 

เพื่อให$ประชาชนมี
ไฟฟXาใช$อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟXาแรง
ต่ํา 

  100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

มีไฟสอง
สวางอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

10. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการขยายเขตไฟฟXาสาธารณะ 

เพื่อให$ประชาชนมี
ไฟฟXาใช$อยางทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟXา
สวนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย�  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟXาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

11. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการวางสายดับ 

เพื่อให$ประชาชนมี
ไฟ ฟX า ส อ ง ส ว า ง
ในชวงกลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟXา
สวนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย�  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

ประชาชน
ได$รับความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

 รวม   1,070,000 1,060,000 1,200,000 1,300,000 1,100,000    
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดเจาะบริหารจัดการ
น้ําในตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ในตําบลเมืองโพธิ์ 

ขุดเจาะกักเก็บน้ํา
ในตําบลเมืองโพธิ์ 

300,000 300,000 300,000 300,000  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรมีน้ําใช$
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

2. โครงการขุดลอกคลองหนอง
ตะแบก หมูที่ 2 ต.เมืองโพธิ์ อ.
ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บและสง
น้ํา 

ขุดลอกคลองหนอง
ตะแบก  
ยาว 1,500 ม. 

  600,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรมีน้ําใช$
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

3. โครงการบริหารจัดการน้ํานอก
เขตชลประทาน 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ใ น พื้ น ที่ ใ ช$ ใ น
การเกษตร 

เจาะบอบาดาล 3 
จุด  

600,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรมีน้ําใช$
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

4. โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา 
หน$าฝายน้ําล$นบ$านปะคํา 

เพื่อแก$ไขป[ญหาน้ํา
ทวมขัง 
 

ขุดลอกทางระบาย
น้ํา 

300,000  300,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การไหลน้ํา
จากหนอง
ทํานบสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 รวม   1,200,000 300,000 1,200,000 300,000 0    
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.4 แผนงานการพาณิชย6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�า 

จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขยายทอเมนประปาหมูบ$าน 
บ$านพูนสุขหมูที่ 3 ไปทางทิศเหนือเลียบ
ถนนลาดยาง 

เพื่ อ ให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ 

ขยายทอ เมนประปา
หมูบ$าน บ$านพูนสุขหมู
ที่ 3 

20,000     ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

2. โครงการขยายทอเมนประปาหมูบ$าน 
บ$านพูนสุขหมูที่ 3 ตอสายหลังวัดเชื่อม
สามแยกไปประดู 

เพื่ อ ให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ 

ขยายทอ เมนประปา
หมูบ$าน บ$านพูนสุขหมู
ที่ 3 

30,000  30,000   ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

3. โครงการขยายทอเมนประปาหมูบ$าน 
บ$านพูนสุขหมูที่ 3 สายบ$านนายปราณี 
เจียมรัมย� 

เพื่ อ ให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ 

ขยายทอ เมนประปา
หมูบ$าน บ$านพูนสุขหมู
ที่ 3 

30,000     ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

4. โครงการขยายทอเมนประปาหมูบ$าน 
บ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5 สายเลียบถนน
ทางทิศใต$หมูบ$าน 

เพื่ อ ให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ 

ขยายทอ เมนประปา
หมูบ$าน บ$านเมืองเหนือ 
หมูที่ 5 

10,000  10,000   ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

5. โครงการขยายทอเมนประปาหมูบ$าน 
บ$านเมืองเหนือ หมูที่ 5 สายหนองระหาร 

เพื่ อให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ 

ขยายทอ เมนประปา
หมูบ$าน บ$านเมืองเหนือ 
หมูที่ 5 

10,000    10,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.4 แผนงานการพาณิชย6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 8 เพื่อผลิตน้ําประปา  

เพื่อผลิตน้ําประปา ขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 8 

100,000  100,000   ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปาอยางเพยีง 

กองชาง 

7. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 3 เพื่อผลิตน้ําประปา  

เพื่อผลิตน้ําประปา ขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 3 

100,000     ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปาอยางเพยีง 

กองชาง 

8. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 7 เพื่อผลิตน้ําประปา  

เพื่อผลิตน้ําประปา ขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 7 

100,000     ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปาอยางเพยีง 

กองชาง 

9. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 9 เพื่อผลิตน้ําประปา  

เพื่อผลิตน้ําประปา ขุดเจาะบอบาดาล 
หมูที่ 9 

100,000     ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปาอยางเพยีง 

กองชาง 
 

10. โครงการปรับปรุงระบบการสง
น้ําประปาหมูบ$านหมูที่ 1  

เพื่ อ ให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$ อย า ง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบการ
สงน้ําประปา 

600,000  600,000   ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$อยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.4 แผนงานการพาณิชย6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. โครงการปรับปรุงระบบประปา
(ระบบสูบน้ําด$วยพลังแสงอาทิตย�
แบบบอบาดาล) บ$านเมืองโพธิ์ หมู
ที่ ๑  ตําบลเมืองโพธิ ์อําเภอห$วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย� 

เ พื่ อ ผ ลิ ต
น้ําประปา 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึก
ไมน$อยกวา ๕๐.๐๐ เมตร ผนังกันพังทอ 
พีวีซี.ชั้น๑๓.๕ ไมน$อยกวา ๑๑.๐๐ เมตร 
ติดตั้งแผงโซลาเซลล�ขนาด 300 วัตต� 
จํานวน 8 แผง(ฐานทุนลอยน้ํา) ป[�มซับเมิร�ซ
ขนาด 1.80  กิโลวัตต� พร$อมอุปกรณ�
ประกอบครบชุด 

  228,000   ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปา
อยางเพียง 

กองชาง 

12. โครงการปรับปรุงระบบประปา
(ระบบสูบน้ําด$วยพลังแสงอาทิตย�
แบบบอบาดาล) บ$านพูนสุข หมูที่ 
๓  ตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห$วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย� 

เพื่อลดอัตราคา
ไฟฟXาในการผลิต
น้ําประปา 

การดําเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล�ขนาด 
300 วัตต� จํานวน 8 แผง(ฐานคอนกรีต
เสริมเหล็ก) พร$อมอุปกรณ� ควบคุมป[�ม
ซับเมิร�ซครบชุด  
 

  106,000   ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปา
อยางเพียง 

กองชาง 

13. โครงการปรับปรุงระบบประปา
(ระบบสูบน้ําด$วยพลังแสงอาทิตย�
แบบบอบาดาล) บ$านไผน$อย หมูที่ 
๘  ตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห$วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย� 

เ พื่ อ ผ ลิ ต
น้ําประปา 

การดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø ๖ 
นิ้ว ความลึกไมน$อยกวา ๕๐.๐๐ เมตร ผนัง
กันพังทอ พวีีซี.ชั้น      ๑๓.๕ ไมน$อยกวา 
๑๑.๐๐ เมตร  ติดตั้งแผงโซลาเซลล�ขนาด 
300 วัตต� จํานวน 8 แผง(ฐานคอนกรีต
เสริมเหล็ก) ป[�มซับเมิร�ซขนาด 1.80  
กิโลวัตต� พร$อมอุปกรณ�ประกอบครบชุด 

  216,000   ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปา
อยางเพียง 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.4 แผนงานการพาณิชย6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. โครงการปรับปรุงระบบประปา
(ระบบสูบน้ําด$วยพลังแสงอาทิตย�
แบบบอบาดาล) บ$านศรีเจริญ 
หมูที่ ๗ ตําบลเมืองโพธิ ์อําเภอ
ห$วยราช จังหวัดบุรีรัมย� 

เพื่อลดอัตราคา
ไฟฟXาในการผลิต
น้ําประปา 

การดําเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล�
ขนาด 300 วัตต� จํานวน 8 แผง(ฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก) พร$อมอุปกรณ� 
  ควบคุมป[�มซับเมิร�ซครบชุด 

  106,000   ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปา
อยางเพียง 

กองชาง 

15. โครงการขุดเจาะบอบาดาลบ$าน
ประดู หมูที่ ๔ ตําบลเมืองโพธิ์ 
อําเภอห$วยราช จังหวัดบุรีรัมย� 

เ พื่ อ ผ ลิ ต
น้ําประปา 

การดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล
ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไมน$อยกวา 
๕๐.๐๐ เมตร ผนังกันพังทอ พวีีซี.ชั้น  
๑๓.๕ ไมน$อยกวา ๑๑.๐๐ เมตร 
ติดตั้งป[�มซัมเมิร�ซขนาด 2.00 
กิโลวัตต� สูบน้ําได$สูงไมน$อยกวา 60 
เมตร พร$อมตู$ควบคุมและอุปกรณ�
ครบชุด  
 

  104,600    ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีน้ําดิบไว$ผลิต
น้ําประปา
อยางเพียง 

กองชาง 

 รวม   1,100,000  1,500,600  10,000    
 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ค. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ง. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

2.ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการหมูบ$านต$นแบบตามแนวทาง
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
หมูบ$านต$นแบบหมูบ$าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมูบ$านภายในตําบล 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนใช$วิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

2. โครงการสงเสริมศูนย�เพาะพันธุ�กล$าไม$
ประจําตําบลเมืองโพธิ ์ 

เพื่อให$มีศูนย�สําหรับเรียนรู$ 
และเพาะพันธุ�กล$าไม$บริการ
ประชาชน 

ศูนย�เพาะพันธุ�และ
จัดหาพันธุ�ไม$สําหรับ
ประชาชน   

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3. โครงการซอมแซมโรงเพาะชํา เพื่อปรับปรุงโรงชํา โรงเพาะชํา 1 แหง 10,000  10,000  10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

4. โครงการกิจกรรมของศูนย�บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล 

เพื่อดําเนินการตามกิจกรรม
ของศูนย�บริการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจาํตําบล 

คณะกรรมการดําเนิน
ภายในศูนย�ฯ ตาม
ภารกิจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5. โครงการฝcกอบรมอาชีพเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพให$แกประชาชน 
 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 
 

ฝcกอบรมอาชีพให$แก
กลุมพัฒนาอาชีพตําบล
เมืองโพธิ์ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

6. โครงการสงเสริมพันธุ�พืชและพันธุ�สัตว�
ให$แกประชาชน 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพในขุม
ชน 

กลุมอาชีพเมืองโพธิ ์ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

2.ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการสงเสริมอาชีพแปร
รูปผลิตภัณฑ�จากเห็ด 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

กลุมเพาะเห็ดและ
แปรรูปผลิตภัณฑ�
จากเห็ด 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 80 

ประชาชนใช$วิถี
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด 

8. โครงการให$ความรู$กลุม
อาชีพทัก/ ทอ/จกัรสาน/
มัดหมี่ 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

กลุมอาชีพทัก/ 
ทอ/จักรสาน/
มัดหมี่ 

 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
รายได$เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

9. โครงการอบรมให$ความรู$การ
เลี้ยงจิ้งหรีด 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

กลุมอาชีพเลี้ยง
จิ้งหรีด 

2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 60 

ประชาชนมี
รายได$เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

10. โครงการอบรมให$ความรู$การ
เพาะหรือผสมพันธุ�สัตว� 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

กลุมเกษตรกรเลี้ยง
สัตว� 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
รายได$เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

11. โครงการอบรมให$ความรู$การ
แปรรูปและถนอมอาหาร 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

ประชาชนในตําบล 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
รายได$เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

12. โครงการอบรมให$ความรู$การ
ทําขนมไทย 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แกประชาชน 

ประชาชนในตําบล 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
รายได$เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 รวม   220,000 220,000 250,000 240,000 250,000    
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

จ. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ฉ. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. 
 

 

โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับ     
เด็กเล็กกอนเกณฑ�  
 

เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กกอนเกณฑ�   
 

เด็กเล็กกอนเกณฑ�ของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$าน
ศรีเจริญ 

25๐,๐๐๐ 
 

 

25๐,๐๐๐ 
 

 

25๐,๐๐๐ 
 

 

25๐,๐๐๐ 
 

 

25๐,๐๐๐ 
 

 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

๒. 
 

 

โ ค ร งก า รส นั บส นุ นค า ใ ช$ จ า ย
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กกอนเกณฑ� 
 

เด็กเล็กกอนเกณฑ�ของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$าน
ศรีเจริญ 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๓. 
 

 

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรี
เจริญ 

เ พื่ อ ใ ห$ แ ม -ลู ก มี ค ว า ม
ผูกพันรักใครซึ่งกันและกัน 

เด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ครอบครัวมีความ
อบอุน 

กองการศึกษา 

๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 

เพื่อให$ศูนย�เด็กเล็กบ$าน       
ศรีเจริญมีมาตรฐาน 

ป รั บ ป รุ ง ซ อ ม แ ซ ม    
ศูนย� เ ด็ ก เ ล็กบ$ านศ รี
เจริญ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ทรัพย�สินของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กใช$
งานได$ตามปกติ 

กองการศึกษา 

5. โครงการปรับปรุงซอมแซมห$องสุขา
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมห$อง
สุขาของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กให$มีสภาพใช$งานได$
ตามปกติ 

ซอมแซมทรัพย�ของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรี
เจริญ 

๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ทรัพย�สินของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กใช$
งานได$ตามปกติ 

กองการศึกษา 

6. โครงการปรังปรุงสิ่งกอสร$างของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 
 

เพื่อปรับปรุงสิ่งกอสร$าง
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ ให$มี
ดีขึ้น 

ปรับปรุงสิ่งกอสร$างของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$าน
ศรีเจริญ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 50,000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ทรัพย�สินของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กใช$
งานได$ตามปกติ 

กองการศึกษา 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการ กอด กิน เลน เลา 
 

เพื่อเสริมสร$างพัฒนาการ
เด็กของศูนย�เด็กเล็กบ$านศรี
เจริญ 

เด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟXา
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรีเจริญ
รองรับการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อเตรียมความพร$อมใน
การพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กบ$านศรีเจริญ 

ระบบไฟฟXา 60,000  60,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สามารถติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ได$ 

กองการศึกษา 
 

9. โครงการบริการรับสงเด็กด$อย
โอกาสศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรี
เจริญ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 

บริการรับสงเด็กเล็ก 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กด$อยโอกาสได$มี
รถรับสง 

กองการศึกษา 

10. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เ พื่ อ ป ลู ก ฝ[ ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมให$แกนักเรียน 

มีการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให$แกนักเรียน 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กๆได$รับปลูกฝ[ง
คุณธรรม จริยธรรม 

กองการศึกษา 

11. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับ
เด็กนัก เ รียนสังกัด สํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  
 

เพื่อสงเสริมสุขภาพให$แก
เด็กนักเรียนของสถานศึกษา
สั ง กั ด สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

นั ก เ รี ย น ข อ ง
สถานศึกษาสังกัดสังกัด
สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

9๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําปU 

เพื่อสงเสริมเด็กในตําบลให$มี
คุณภาพที่ดี 

จัดกิจกรรมการงานวัน
เด็กแหงชาติประจําปU 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ครอบครัวมีความ
อบอุน 

กองการศึกษา 

13. โครงการสงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู$ในเด็กเล็กและเด็ก
กอนวัยเรียน 
 

เพื่อให$เด็กเล็กได$รับการ
ประเมินพัฒนาการ การ
กระตุ$นพัฒนาการอยาง
ถูกต$อง 

เด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กมีพัฒนาการ
อยางถูกต$อง 

กองการศึกษา 
 

14. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก
ในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

เพื่อให$เด็กเล็กได$รับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 

เด็กเล็กบ$านศรีเจริญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กมีพัฒนาการ
อยางถูกต$อง 

กองการศึกษา 

15. โครงการเด็กเมืองโพธิ์วายน้ําเป<น 
เลนน้ําได$ โตไปไมจมน้ํา 

เพื่อเด็กเมืองโพธิ์วายน้ําเป<น 
เลนน้ําได$ โตไปไมจมน้ํา 

เด็กตําบลเมืองโพธิ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเมืองโพธิ์วาย
น้ําเป<น เลนน้ําได$ 
โตไปไมจมน้ํา 

กองการศึกษา 

16. 
 

 

โครงการสนับสนุนคาใช$จายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
กอนเกณฑ� 
 

เด็กเล็กกอนเกณฑ�ของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$าน
ศรีเจริญ 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการคาอาหารกลางวัน
สํ าห รับ เ ด็ก นัก เ รี ยน สั งกั ด
สํ า นั ก ง า น คณะ ก ร รม ก า ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

เพื่ อสนับสนุนคาอาหาร
ก ล า ง วั น สํ า ห รั บ เ ด็ ก
นักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

อุดหนุนงบประมาณ
ให$แกโรงเรียนวัด
บ$านเมืองโพธิ ์  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

นักเรียนได$รับ
อาหารที่ถกูหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
/โรงเรียนวัด
บ$านเมืองโพธิ ์

18. โครงการปXองกันและแก$ไข
ป[ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจําปU 2561 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนงาน
ปXองกันและแก$ไขป[ญหายา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ให$แกโรงเรียนวัด
บ$านเมืองโพธิ ์  

5,000 5,000 5,000 5,000       5,000       ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ป[ญหายาเสพติด
ในโรงเรียนหมด
ไป 

กองการศึกษา 
/โรงเรียนวัด
บ$านเมืองโพธิ ์

 รวม   4,435,000 4,295,000 4,435,000 4,295,000 4,375,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริมประเพณี
มหกรรมวาวอีสานจังหวัดบุรีรัมย�  

สงเสริมอนุรักษ�ประเพณีอัน
ดีของท$องถิ่น 

อนุรักษ�ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนอนุรักษ�
ประเพณีอันดีของ
ท$องถิ่น 

กองการศึกษา 

2. โครงการจัดงานประเพณี        
วันลอยกระทงประจําปU 

สงเสริมการอนุรักษ�ประเพณี
อันดีของชาติ  ท$องถิ่นให$คง
อยู 

จัดกิจกรรมงานวันลอย
กระทงประจําทุกปU 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

อนุ รักษ�ประ เพณี   
อันดีของท$องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
 

3. โครงการจัดงานวันกตัญ�ู-      
วันผู$สูงอายุประจําปU  

สงเสริมการอนุรักษ�ประเพณี
อันดีของชาติ  ท$องถิ่นให$คง
อยู 

จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น
สงกรานต� (รดน้ําดําหัว
ผู$สูงอายุ) 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนอนุรักษ�
ประเพณีอันดี     
ของชาติ 

กองการศึกษา 

4. โครงการจัดงานประเพณี        
แหเทียนเข$าพรรษาประจาํปU  
 

สงเสริมการอนุรักษ�ประเพณี
อันดีของชาติ  
  

จัดกิจกรรมประเพณีแห
เทียนวันเข$าพรรษา    
ประจําทุกปU 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนอนุรักษ�
ประเพณีอันดี     
ของชาติ 

กองการศึกษา 

5. โครงการสืบสานสงเสริมและ
อนุรักษ�วงดนตรีพื้นบ$าน 
(วงมโหรี) 

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ�วง
ดนตรีพื้นบ$าน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบล 

20,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ประชาชนอนุรักษ�
ประเพณีอันดี     
ของชาติ 

กองการศึกษา 

6. โครงการจัดสงทีมนักกีฬารวมทํา
การแขงขันกีฬาระดับตางๆ 
 

เพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ขีด
ความสามารถทางการกีฬา 

ทีมนักกีฬาตําบลเมือง
โพธิ ์
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

พัฒนา ศั กยภา พ
ด$านการกีฬาของ
ท$องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการจัดการแข งขันกีฬา
ประจําตําบลประจําปU  
 
 

เพื่ อ ให$ประชาชน ได$ร วม
กิ จ ก ร ร ม ด$ า น ก า ร กี ฬ า  
พัฒนาการกีฬาของตําบล 
เยาวชนหางไกลยาเสพติด 

จั ด ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า
ประจําตําบลประจําปU   
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒5๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

8. โครงการปรับปรุงซอมแซมสนาม
กีฬา,อุปกรณ�การออกกําลังกาย
ขององค�การบริหารสวนตําบล
เมืองโพธิ์ 

เพื่อให$ประชาชนมีสถานที่ 
อุปกรณ�เสริมสร$าง
สมรรถภาพรางกาย 

ซอมแซมสนามกีฬา,
อุปกรณ�การออกกาํลัง
กาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

9. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ$งและสงเสริมการทองเที่ยว
ตามพันธกจิจังหวัด
บุรีรัมย� ประจําปU 

เพื่ออนุรักษ�ประเพณีโบราณ
ให$สืบเนื่องตอไป 

อุดหนุนงบประมาณที่
ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย� 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประเพณีโบราณ
สืบเนื่องตอไป 

กองการศึกษา 
/ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย� 

10. โครงการจัดงานอนุรักษ�ประเพณี
วัฒนธรรมเ มืองบุ รี รัมย� ( งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่ อสร$ า งจิต สํา นึกให$คน
บุรีรัมย� รักสถาบัน รักชาติ 
จงรักภักดี 

อุดหนุนงบประมาณที่
ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย� 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชน
อนุรักษ�ประเพณี
อันดีของจังหวัด 

กองการศึกษา 
/ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย� 

11. โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจัดงานรัฐพิธีตางๆ  อุดหนุนงบประมาณที่
ทําการปกครอง  
อ.ห$วยราช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

คนบุรีรัมย�รัก
สถาบัน รักชาติ 
จงรักภักดี 

กองการศึกษา 
/ที่ทําการ
ปกครอง  
อ.ห$วยราช 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการจัดงานประเพณี 
มหกรรมวาวอีสานบุรีรัมย� 

เพื่อจัดงานประเพณี 
ม ห ก ร ร ม ว า ว อี ส า น
บุรีรัมย� 

อุดหนุนงบประมาณที่
ทําการปกครอง  
อ.ห$วยราช 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$
เรียนรู$วัฒนธรรม
พื้นบ$าน 

กองการศึกษา 
/ที่ทําการ
ปกครอง  
อ.ห$วยราช 

 รวม   855,000 835,000 835,000 835,000 835,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการฝcกอบรมหลักสูตรทบทวน
หรือจัดตั้งอาสาสมัครปXองกันภัย
ฝYายพลเรือน 

เพื่อเป<นคาใช$จายในการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
ฝcกอบรมหลักสูตรทบทวน
ห รือจั ด ตั้ ง อาสาส มัคร
ปXองกันภัยฝYายพลเรือน 

จัดตั้ง/ทบทวน 
 อปพร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัคร
ปXองกันภัยฝYายพล
เรือน 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการจัดตั้งจุดตรวจให$บริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลและงาน
อื่นๆ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให$ด$ านการรักษาความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ตั้ ง จุ ด ต ร ว จ  แ ล ะ
ให$บ ริการประชาชน
ในชวงเทศกาล  

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ
สมาชิกอาสาสมัคร
ปXองกันภัยฝYายพล
เรือน 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ปXองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินรองรับเทศกาลปU
ใหมหรือสงกรานต� 

เพื่ อปX องกั นและ รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$รับ
การดูแลเบื้องต$น
อยางถูกวิธีเมื่อ
ได$รับอุบัติเหตุ 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซลา
เซลล� 

เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุในการใช$รถ
ใช$ถนน  

ผู$ขับขี่บนท$องถนนใน
เขตตําบล 

100,000 
 

 100,000 
 

  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เกิดอุบัติเหตุ
น$อยลง 
 

สํานักปลัดฯ 

5. โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ถ น น พ ลั ง
แสงอาทิตย� 

เพื่อให$ประชาชนในตําบล
มีไฟสองสวางตามถนน
หนทาง 

ผู$ สัญจรไปมาบนท$อง
ถนน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

เกิดอุบัติเหตุ
น$อยลง 
 

สํานักปลัดฯ 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการสัญญาณจราจรเขตถนน
หน$าโรงเรียนลดความเร็ว 
 

เพื่อปXองกันอุบัติเหตุทาง
ถ น น เ ข ต บ ริ เ ว ณ ห น$ า
โรงเรียน 

พื้นที่ตําบลเมืองโพธิ ์ 100,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ร$ อ ยละคว ามพึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สํานักปลัดฯ 

7. 
 
 

โครงการสงเสริมเยาวชนขับขี่
ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความ
เสี่ยงอุบัติเหตุ  

เ พื่ อ ใ ห$ เ ย า ว ช น ขั บ ขี่
ปลอดภัย 

พื้นที่ตําบลเมืองโพธิ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เกิดอุบัติเหตุ
น$อยลง 
 

สํานักปลัดฯ 

8. โครงการอบรมปXองกันอัคคีภัย  เ พื่ อ ฝc ก อ บ ร ม ปX อ ง กั น
อัคคีภัยให$แกประชาชน 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,๐๐๐ 
 
 

30,000 3๐,๐๐๐ 
 

30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$เรียนรู$
การปXองอัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 

9. โ ค ร งก า ร ให$ ค ว า ม รู$ เ พื่ อ ส ร$ า ง
ภูมิคุ$มกันให$กับเด็กและเยาวชนเพื่อ
ปXองกันยาเสพติด เด็กติดเกมส�และ
อินเทอร�เน็ตไมเหมาะสมประจําปU 

เพื่ อฝcกอบรมให$ความรู$
เพื่อสร$างภูมิคุ$มกันให$กับ
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เพื่ อ
ปXองกันยาเสพติด เด็กติด
เกมส�และอินเทอร�เน็ตไม
เหมาะสมประจําปU 

เยาวชนตําบลเมืองโพธิ์   30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เยาวชนหางไกลยา
เสพติด ไมติดเกมส� 

สํานักปลัดฯ 

 รวม   530,000 330,000 460,000 360,000 360,000    
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. โครงการปXองกันโรคไข$เลือดออก เพื่อปXองกัน  และแก$ไข
ป[ญหาโรคไข$เลือดออก 

พ น น้ํ า ย า เ ค มี กํ า จั ด
ยุ ง ล า ย ปX อ ง กั น โ ร ค
ไข$เลือดออก 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ลดปริมาณ
ประชากรเป<น
ไข$เลือดออก 

สํานักปลัดฯ 

๒. 
 

 

โครงการปXองกันโรคพิษสุนัขบ$า 
สัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ$าฯ 

เพื่อเป<นคาใช$จายในการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
ปXองกันโรคพิษสุ นัขบ$ า 
สั ต ว� ป ล อ ด โ ร ค  ค น
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ$า 

ฉีดวัคซีนหมา แมวใน
เขตตําบลเมืองโพธิ ์

25,000 25,000 40,000 40,000 40,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ลดปริมาณ
ประชากรเป<นโรค
พิษสุนัขบ$า 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการฝcกอบรมอาสากู$ชีพกู$ภัย 
( ผู$ปฏิบั ติงานการแพทย�ฉุก เฉิน
เบื้องต$นFR) 
 

เพื่อพัฒนา/จัดหาบุคลากร
ปฏิ บั ติ ง า น ก า ร แ พ ท ย�
ฉุกเฉินเบื้องต$นFR   

บุ คล าก รปฏิ บั ติ ง า น
ก า ร แ พ ท ย� ฉุ ก เ ฉิ น
เบื้องต$นFR 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชน ได$ รั บ
การดูแลเบื้องต$น
อ ย า ง ถู ก วิ ธี เ มื่ อ
ได$รับอุบัติเหตุ 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการตรวจวัดและคัดกรองความ
ผิดปก ติห รือบกพร อ งทางการ
มองเห็นของประชาชนในตําบล
เมืองโพธิ์ 

เพื่อให$ประชาชนได$รับการ
ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ค ว า ม
ผิดปกติทางการมองเห็น 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชน ได$ รั บ
ก า ร คั ด ก ร อ ง
ทางการมองเห็น 

สํานักปลัดฯ 

5. ประชาชนตําบลเมืองโพธิ์ไร$พุง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
ตําบลเมืองโพธิ์ 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ประชาชนตําบล
เมืองโพธิ์มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โค รงกา ร เ ยี่ ย มบ$ า น ให$ ค ว าม รู$ 
แนะนําและติดตามดูแลสุขภาพ
กอนคลอดและหลังคลอด 

เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
ตําบลเมืองโพธิ์ 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สตรีกอนคลอดและ
หลังคลอดได$รับ
การดูแล 

สํานักปลัดฯ 

7. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดูแล
สุ ข ภ า พ ก ลุ ม วั ย ทํ า ง า น ด$ ว ย
การแพทย�แผนไทย 

เพื่อดูแลสุขภาพกลุมวัย
ทํางานด$วยการแพทย�แผน
ไทย 

ประชาชนวัยทํางานใน
ตําบลเมืองโพธิ์ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนวยั
ทํางานมีสุขภาพที่ดี 

สํานักปลัดฯ 

8. โครงการสงเสริมสนับสนุนการออก
กําลังกายแกผู$สูงอายุ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ออกําลังกายแกผู$สูงอายุ 

ผู$สูงอายุในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนวยั
ทํางานมีสุขภาพที่ดี 

สํานักปลัดฯ 

9. โครงการคัดกรองและดูแลผู$ปYวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

เพื่ อ คั ดกรองและ ดูแล
ผู$ปYวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนวยั
ทํางานมีสุขภาพที่ดี 

สํานักปลัดฯ 

10. โครงการกํ าจั ดขยะปX อ งกั น ไข
เลือดออก 

เ พื่ อ ปX อ ง กั น โ ร ค
ไข$เลือดออก 

ประชาชนในตําบลเมือง
โพธิ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ประชาชนหางไกล
ไข$เลือดออก 

สํานักปลัดฯ 

11. โครงการปXองกันและแก$ไขป[ญหายา
เสพติดในพื้นที่อําเภอห$วยราช 

เพื่ อ ปX อ งกั นและแก$ ไ ข
ป[ญหายาเสพติดในพื้นที่
อําเภอห$วยราช 

อุดหนุนงบประมาณที่
ทําการปกครอง อ.ห$วย
ราช(ศตส.อ.ห$วยราช) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
หางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด/ 
ที่ทําการปกครอง 
อ.ห$วยราช(ศต
ส.อ.ห$วยราช) 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค
ห น อ น พ ย า ธิ ข อ ง ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรค
ห น อ น พ ย า ธิ ข อ ง ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ 
ม.1 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 1 
บ$านเมืองโพธิ ์
ปลอดโรค
หนอนพยาธ ิ

สํานักปลัดฯ 

13. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ 
ม.1 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 1 
บ$านเมืองโพธิ ์
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

14. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภ า ว ะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เ ด็ ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ 
ม.1 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็ก หมูที่ 1 
บ$านเมืองโพธิ ์มี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านปะคํา ม.2 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 2 
บ$านปะคํา
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

16. โครงการอบรมหมอชาวบ$านใน
พระราชประสงค� 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการอบรมหมอ
ชาวบ$านในพระราชประสงค� 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านปะคํา ม.2 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 2 
บ$านปะคําได$มี
ความรู$เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

17. โครงการโภชนาการอาหารใน
เ ด็ ก ( ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี) 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เ ด็ ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านปะคํา ม.2 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็ก หมูที่ 2 
บ$านปะคํา มี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านพูนสุข ม.3 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 3 
บ$านพูนสุข
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

19. โคร งก าร สืบสานพระ ราช
ปณิธานสม เ ด็ จย าต$ านภั ย
มะเร็งเต$านม 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต$าน
ภัยมะเร็งเต$านม 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านพูนสุข ม.3 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 3 
บ$านพูนสุขได$มี
ความรู$เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

20. โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านพูนสุข ม.3 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็ก หมูที่ 3 
บ$านพูนสุขมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21. โคร งก าร สืบสานพระ ราช
ปณิธานสม เ ด็ จย าต$ านภั ย
มะเร็งเต$านม 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต$าน
ภัยมะเร็งเต$านม 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านประดู ม.4 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 4 
บ$านประดูได$รับ
ความรู$เกี่ยวกับการ
ปXองกันภัยมะเร็ง 

สํานักปลัดฯ 

22. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านประดู ม.4 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 4 
บ$านประดูได$มี
ความรู$เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

สํานักปลัดฯ 

23. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านประดู  ม.4 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 4 
บ$านประดู
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองเหนือ   ม.5 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 5 
บ$านเมืองเหนือ
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

25. โครงการอบรมหมอชาวบ$านใน
พระราชประสงค� 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการอบรมหมอ
ชาวบ$านในพระราชประสงค� 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองเหนือ   ม.5 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 5 
บ$านเมืองเหนือได$มี
ความรู$เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

26. โครงการโภชนาการอาหารใน
เ ด็ ก ( ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี) 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เ ด็ ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองเหนือ   ม.5 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็ก หมูที่ 5 
บ$านเมืองเหนือ มี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. โคร งก าร สืบสานพระ ราช
ปณิธานสม เ ด็ จย าต$ านภั ย
มะเร็งเต$านม 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต$าน
ภัยมะเร็งเต$านม 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ ม.6 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 6 
บ$านเมืองโพธิ์ได$มี
ความรู$เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

28. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ ม.6 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 6 
บ$านเมืองโพธิ์
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

29. โครงการอบรมหมอชาวบ$านใน
พระราชประสงค� 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการอบรมหมอ
ชาวบ$านในพระราชประสงค� 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านเมืองโพธิ ์ ม.6 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 6 
บ$านเมืองโพธิ์ได$มี
ความรู$เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภ า ว ะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เ ด็ ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านศรีเจริญ  ม.7 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็กเล็ก หมูที่ 7 
บ$านศรีเจริญมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

31. โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการอบรมหมอ
ชาวบ$าน 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านศรีเจริญ  ม.7 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

แมและเด็กเล็กหมู
ที่ 7 บ$านศรีเจริญมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

32. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ$าลุกยาเธอเจ$าฟXา
จุฬาภรณ�วลัยลักษณ�อัครราช
กุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เ ด็ ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านศรีเจริญ  ม.7 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎร หมูที่ 75 
บ$านศรีเจริญได$รับ
การดูแลตรวจ
สุขภาพ 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33. โคร งก าร สืบสานพระ ราช
ปณิธานสม เ ด็ จย าต$ านภั ย
มะเร็งเต$านม 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต$าน
ภัยมะเร็งเต$านม 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านไผน$อย  ม.8 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 8 
บ$านไผน$อยได$รับ
ความรู$เกี่ยวกับการ
ปXองกันภัยมะเร็ง 

สํานักปลัดฯ 

34. โครงการการควบคุมโรคขาด
ส า ร ไ อ โ อ ดี น ข อ ง ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านไผน$อย  ม.8 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 8 
บ$านไผน$อยได$มี
ความรู$เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

สํานักปลัดฯ 

35. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านไผน$อย  ม.8 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 8 
บ$านไผน$อย
ปลอดภัยหางไกล
ป[ญหายาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36. โคร งก าร สืบสานพระ ราช
ปณิธานสม เ ด็ จย าต$ านภั ย
มะเร็งเต$านม 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต$าน
ภัยมะเร็งเต$านม 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านจาน  ม.9 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 9 
บ$านจานได$รับ
ความรู$เกี่ยวกับการ
ปXองกันภัยมะเร็ง 

สํานักปลัดฯ 

37. โครงการการควบคุมโรคขาด
ส า ร ไ อ โ อ ดี น ข อ ง ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านจาน  ม.9 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 9 
บ$านจานได$มี
ความรู$เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

สํานักปลัดฯ 

38. โครงการสํารวจข$อมูลสัตว�และ
ขึ้นทะเบียนสัตว�ตามโครงการ 
สัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ$าฯ 

เพื่อจายเป<นคาดําเนินโครงการ
สํ า ร ว จข$ อ มู ล สั ต ว� แ ละขึ้ น
ทะเบียนสัตว�ตามโครงการ 
สัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ$าฯ 

สํารวจและขึ้นทะเบียน
สัตว�ในตําบลเมืองโพธิ ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

หมาแมว สัตว�ได$รับ
การสํารวจ ขึ้น
ทะเบียนเพื่อ
ปXองกันโรค 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39. โครงการรณรงค�และแก$ ไข
ป[ญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน  ( ศูนย� เพื่ อนใจวัย รุ น ใน
ชุมชน/ชุมชน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตน�ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรวดี 

เพื่ อ เป< นค า ใ ช$ จ า ย ใน ก า ร
ดําเนินงานโครงการรณรงค�
และแก$ไขป[ญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร�วัน (ศูนย�เพื่อนใจ
วั ย รุ น ใ น ชุ ม ช น / ชุ ม ช น )
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน�
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรวดี 

อุดหนุนงบประมาณให$ 
บ$านจาน  ม.9 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ราษฎรหมูที่ 9 
บ$านจานปลอดภยั
หางไกลป[ญหายา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

 รวม   735,000 635,000 750,000 650,000 750,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย
ให$แกประชาชนผู$ยากไร$ และ
ผู$ด$อยโอกาสทางสังคมในเขต
ตําบลเมืองโพธิ ์

เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย
ให$แกประชาชนผู$ยากไร$ 
และผู$ด$อยโอกาสทางสังคม
ในเขตตําบลเมืองโพธิ ์

ซอมแซมที่อยูอาศัย
ให$แกประชาชนผู$ยากไร$ 
และผู$ด$อยโอกาสทาง
สังคมในเขตตําบล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ผู$ยากไร$ และ
ผู$ด$อยโอกาสได$รับ
การดูแลในด$านที่
อยูอาศัย 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการชวยเหลือ สงเคราะห�
เด็ก สตรี ผู$สูงอายุ และ
ผู$ด$อยโอกาสในเขตตําบลเมือง
โพธิ ์

เพื่อชวยเหลือ สงเคราะห�
เด็ก สตรี ผู$สูงอายุ และ
ผู$ด$อยโอกาสในเขตตําบล    

ชวยเหลือ สงเคราะห�
เด็ก  สตรี  ผู$สูงอายุ 
และผู$ด$อย 
โอกาสในเขตตําบล    

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

เด็ก  สตรี  
ผู$สูงอายุ และ
ผู$ด$อยโอกาสในเขต
ตําบลเมืองโพธิ ์

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการรักปลอดภัย อยาไว$
เอดส� 

เพื่ออมรมให$ความรู$และ
ปXองกันให$หางใกล$เอดส� 

ประชาชนตําบลเมือง
โพธิ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$เรียนรู$
เข$าใจหางไกลเอดส� 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการคายเยาวชนสร$างสรรค� 
สมานฉันท�สํานึกรักชาติ รักถิ่น 

เพื่อสร$างภูมิคุ$มกันทางสังคม เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตําบล 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนอนุรักษ�
ประเพณีอันดีของ
ชาติ 

สํานักปลัดฯ 

5. โครงการสงเสริมฟklนฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู$สูงอายุ คนพกิาร
และผู$ด$อยโอกาสในพื้นที่ 

เพื่อให$ผู$สูงอายุ ผู$ด$อยโอกาส
ผู$พิการได$รับการดูแล
คุณภาพชีวิต 

ผู$สูงอายุ ผู$ด$อยโอกาสผู$
พิการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

ผู$สูงอายุ
ผู$ด$อยโอกาสผู$
พิการได$รับการ
ดูแล 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการเยี่ยมบ$านผู$สูงอายุผู$
พิการผู$ปYวยโรคเรื้อรังและ
ผู$ด$อยโอกาส 
 

เพื่อเยี่ยมให$การดูแลผู$ปYวย
เรื้อรัง ผู$สูงอายุและผู$พิการที่
ขาดการดูแล 

ผู$สูงอายุ ผู$ด$อยโอกาสผู$
พิการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ผู$สูงอายุ
ผู$ด$อยโอกาสผู$
พิการได$รับการ
ดูแล 

สํานักปลัดฯ 

7. โครงการให$ คว ามช วย เห ลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย� ประจําปU
งบประมาณ  

เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ได$รับ
ความเดือดร$อนและประสบ
ภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย� 

อุ ดห นุนงบประมาณ
สํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย� 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สามารถชวยเหลือผู$
ยากไร$ในจังหวัดได$
อยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด/ 
สํานักงาน
เหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย� 

8. โครงการสงเสริมกิจกรรมตาม
ภารกิจกิ่งกาชาด อ.ห$วยราช  

เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาม
ภารกิจกิ่งกาชาด อ.ห$วยราช 

กิ่งกาชาด  
อ.ห$วยราช 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$รับ
ความชวยเหลือ
จากภารกิจกิ่ง
กาชาด 

สํานักปลัด/ 
กิ่งกาชาด  
อ.ห$วยราช 

9. โครงการฝcกอบรมสงเสริมอาชีพ
ตําบลเมืองโพธิ ์

เพื่อสงเสริมอาชีพให$
ประชาชนตําบลเมืองโพธิ ์

ประชาชนตําบล 
เมืองโพธิ ์

  30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนในตําบล สํานักปลัด 
อบต. 

 รวม   370,000 370,000 400,000 400,000 400,000    
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปXองกันการตั้งครรภ�ไม
พร$อมในวัยรุน 

เพื่อปXองกันการตั้งครรภ�ที่
ไมพร$อมของวัยรุน 

วัยรุนภายในตําบล
เมืองโพธิ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ครอบครัวชุมชนมี
ความเข$มแข็ง 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสงเสริมศักยภาพกลุม
สตรี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีตําบลเมืองโพธิ ์

เพิ่มศักยภาพกลุมสตรี
ตําบลเมืองโพธิ ์

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

พัฒนาคุณภาพ
กลุมสตรีตําบล
เมืองโพธิ ์

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลเมืองโพธิ ์

เพื่อสงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลเมือง
โพธิ ์

จัดกิจกรรมศักยภาพ
กลุมเด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองโพธิ ์

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ศักยภาพกลุมเด็ก
และเยาวชนตําบล
เมืองโพธิ ์

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการสงเสริมศูนย�พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนในเขต
ตําบลเมืองโพธิ ์

ครอบครัวในชุมชนมี
ความเข$มแข็ง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ครอบครัวชุมชนมี
ความเข$มแข็ง 

สํานักปลัดฯ 

5. โครงการชุมชนออกกาํลังกาย
ต$านภัยยาเสพติด 

เพื่อปXองกันแก$ป[ญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

ชุมชนปลอดยาเสพติด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

6. โครงการกอสร$างลานกีฬา
ปXองกันและแก$ไขป[ญหายาเสพ
ติด 

เพื่อปXองกันแก$ป[ญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

กอสร$างสนามกีฬา/
ลานกีฬา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการปรับปรุงพื้นผิวลาน
กีฬา/สนามกีฬา องค�การ
บริหารสวนตําบลเมืองโพธิ ์

เพื่อปXองกันแก$ป[ญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

กอสร$างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

8. โครงการปXองกันและให$
ความรู$เรื่อง สารเสพติด โรค
เอดส�และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ�แกประชาชนใน
ตําบลเมืองโพธิ ์

เพื่อให$ความรู$เรื่อง สาร
เสพติด โรคเอดส�และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ�
แกประชาชนในตําบล
เมืองโพธิ ์

ประชาชนในตําบล
เมืองโพธิ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 รวม   6,170,000 6,170,000 6,170,000 6,170,000 6,170,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 1 เมืองน�าอยู�และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร6ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.7 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยัง
ชีพผู$สูงอายุ 

เพื่ อส ง เส ริม คุณภาพ
ชีวิตผู$สูงอายุ   

ผู$สูงอายุในเขตตําบล
เมืองโพธิ์  

3,7๐๐,๐๐๐ 
 

3,7๐๐,๐๐๐ 
 

3,7๐๐,๐๐๐ 
 

3,7๐๐,๐๐๐ 
 

3,7๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ผู$สูงอายุได$รับการ
ดูแล 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่ อส ง เส ริม คุณภาพ
ชีวิต        ผู$พิการ 

คนพิการในเขตตําบล    
เมืองโพธิ์  

1,1๐๐,๐๐๐ 
 

1,1๐๐,๐๐๐ 
 

1,1๐๐,๐๐๐ 
 

1,1๐๐,๐๐๐ 
 

1,1๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

คนพิการได$รับการ
ดูแล 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยัง
ชีพผู$ปYวยเอดส� 

เพื่ อส ง เส ริม คุณภาพ
ชีวิต ผู$ปYวยเอดส� 

ผู$ ปY ว ย เอดส� ใน เขต
ตํ า บ ล เ มื อ ง โ พ ธิ์
จํานวน  ๒๐ ราย 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ผู$ปYวยเอดส�ได$รับ
การดูแล 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการสงเสริมพัฒนา
องค�กรสวัสดิการชุมชน
ตําบลเมืองโพธิ์(สมทบ) 

เพื่อสงเสริมกิจการของ
องค�กรสวัสดิการชุมชน
ตําบลเมืองโพธิ ์

สมทบงบประมาณ
องค�กรสวัสดิการ
ชุมชนตําบล  

5๐,๐๐๐ 
 
 

55,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

60,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สมทบสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเมือง
โพธิ ์

สํานักปลัดฯ 

5. โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท$องถิ่น  
 

เ พื่ อ ส บ ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท$องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต. เมืองโพธิ์ 

สบทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท$องถิ่น  

8๐,๐๐๐ 80,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สบทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท$องถิ่น 

สํานักปลัด 
/กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 

 รวม   4,980,000 4,985,000 4,995,000 4,995,000 4,995,000    

 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ช. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  3 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ซ. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและกีฬา 

4.ยุทธศาสตร6ที่ 4 ส�งเสริมการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ อบต.รวมกับหมูบ$ าน
พัฒนารักษาความสะอาดภายใน
หมูบ$าน 
 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน�ในพื้นที่เขตตําบล
เมืองโพธิ์ให$นาอยู 

พัฒนาและรักษาความ
สะอาดหมูบ$านในเขต
ตําบลเมืองโพธิ์  

๙๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สภาพแวดล$อมใน
ตําบลนาอยู 

กองชาง 

2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน�ริมถนนสอง
ข$างทางในเขตตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน�ริมถนน
สองข$างทางในเขตตําบล
เมืองโพธิ์ 

ริมถนนสองข$างทางใน
เขตตําบลเมืองโพธิ์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

กองชาง 
 

3. โครงการพัฒนาและรักษาความ
สะอาดทอและรางระบายน้ําภายใน
ตําบลเมืองโพธิ์ 

เพื่อพัฒนาและรักษาความ
สะอาดทอและรางระบาย
น้ําหมูบ$าน 

พัฒนาและรักษาความ
สะอาดหมูบ$านในเขต
ตําบล  

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สภาพแวดล$อมใน
ตําบลนาอยู 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�หนอง
ทํานบบริเวณที่ทําการ อบต.เมือง
โพธิ์ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น� ห น อ ง ทํ า น บ
บริ เวณที่ ทําการ อบต.
เมืองโพธิ์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน�หนอง
ทํานบที่ทําการ อบต.
เมืองโพธิ์ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

กองชาง 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณที่
ทําการ อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน�บริเวณที่ทําการ 
อบต.เมืองโพธิ์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน� ที่ ทํา
การ อบต.เมืองโพธิ์ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

กองชาง 

6. โ ค ร ง ก า ร สํ า ร ว จ ที่ ส า ธ า รณ ะ
ประโยชน�ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง(นสล.) 

เพื่อความชัดเจนในการ
แบงเขตที่สาธารณะ 

พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน�ในตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 60 

มีความชัดเจนใน
การแบงเขตที่
สาธารณะ 

กองชาง 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  3 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและกีฬา 

4.ยุทธศาสตร6ที่ 4 ส�งเสริมการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการสงเสริมการผลิตปุgย
อินทรีย�  ปุgยชีวิภาพ ปุgยพืชสด ปุgย
หมัก จากขยะมูลฝอย 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมให$แก
ประชาชน 

ฝcกอบรมให$แก
ประชาชน 

30,๐๐๐  30,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้นลดปริมาณ
ขยะ 

สํานักปลัดฯ 

8. โครงการคัดแยกขยะจากต$นทาง เพื่อสร$างหมูบ$านต$นแบบ
ในการคัดแยกขยะ 

ฝcกอบรมให$แก
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมีรายได$
เพิ่มขึ้นลดปริมาณ
ขยะ 

สํานักปลัดฯ 

 รวม   540,000 510,000 540,000 510,000 600,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  3 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและกีฬา 

4.ยุทธศาสตร6ที่ 4 ส�งเสริมการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4.2 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปลูกต$นไม$เฉลิมพระเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยูหัว  

เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ์
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ$าอยูหัว  

ปลูกต$นไม$ตามถนนสอง
ข$างทางหรือที่สาธารณะ
ประโยชน� 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการรักษ�น้ํา รักษ�ปYา รัก
แผนดิน 

เพื่อดําเนินโครงการรักษ�
น้ํา รักษ�ปYาในตําบลเมือง
โพธิ์ 

ตําบลเมืองโพธิ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการอนุรักษ�พันธุ�กรรมพืชอัน
เ นื่ อ งจากพระราช ดํ า ริสม เ ด็ จ
พระเทพราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เ พื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษ า
สิ่ ง แ ว ด ล$ อ ม  ค ว บ คุ ม
ม ล พิ ษ เ ป< น มิ ต ร
สิ่งแวดล$อม 

ตําบลเมืองโพธิ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการสงเสริมสนับสนุนและ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน�องค�การบริหาร
สวนตําบลเมืองโพธิ ์

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

ตําบลเมืองโพธิ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีสถานพักผอน
หยอนใจไร$มลพิษ 

สํานักปลัดฯ 

 รวม   640,000 640,000 640,000 640,000 640,000    
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ฌ. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการ 
ญ. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค6กร 

5.ยุทธศาสตร6ที่ 5 ส�งเสริมการบริหารกจิการบ�านเมืองทีดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะ
เพื่อบริการประชาชน 
 

เพื่อให$บริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเมืองโพธิ ์
 

จัดกิจกรรมพบปะ
เพื่อบริการ
ประชาชน 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนได$รับ
ความสะดวกในการ
ให$บริการ 

สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสงเสริมการจัดการ
เลือกตั้ง 

เพื่อการสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดการเลือกตั้ง
ท$องถิ่นและอื่นๆ  

จัดการเลือกตั้ง 
และสงเสริมการ
จัดการเลือกตั้ง 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

9๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาท$องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 

3. โครงการอาสาสมัครปXองกัน
สถาบันของ อบต. เมืองโพธิ ์
(อสป.)  

เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
ปกปXองสถาบันของชาติ 

จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให$แก
อาสาสมัครปกปXอง
สถาบัน  

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนให$ความ
รวมมือ รวมใจ
ปXองกันสถาบันของ
ชาติ 

สํานักปลัดฯ 

4. โครงการ 5 ส. ขององค�การ
บริหารสวนตําบล  

เ พื่ อ จั ด กิ จ ก ร ร ม 5  ส . 
องค�การบริหารสวนตําบล  

องค�การบริหาร
สวนตําบลเมืองโพธิ ์  

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ที่ทํางานนาอยู สํานักปลัดฯ 

5. โครงการ เส ริมสร$ า งความ
ปรองดองและความสามัคคี
ของชุมชน 

เพื่อให$ประชาชนในตําบลมี
ความปรองดองและความ
สามัคคี 

จั ด โ ค ร ง ก า ร
ฝc ก อ บ ร ม ใ ห$ แ ก
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนในตําบล
มีความปรองดอง
และความสามัคคี 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค6กร 

5.ยุทธศาสตร6ที่ 5 ส�งเสริมการบริหารกจิการบ�านเมืองทีดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการรวมพ ลังแผ น ดิน
ปXองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อให$ประชาชนมีชองทาง
ในการร$องเรียน ร$องทุกข�
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของ
ข$าราชการ 

จัดชองทางการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ� 

20,000 20,000 20,000 20,000 2๐,๐๐๐ 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ลดปริมาณการ
ทุจริตในสังคม 

สํานักปลัดฯ 

7. โครงการอบรม สัมมนาทัศน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการ อบต. 

เพื่อสง เส ริมให$ ผู$บ ริหารฯ   
ผู$นําชุมชน  สมาชิก อบต.   

เกี่ยวกับการบริหาร
กิจการ  อบต. 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาท$องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 

8. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 
 
 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี
ของท$องถิ่น 
 

แผนที่ภาษจีัดให$มี
สถานที่
ประชาสัมพันธ�การ
จัดเก็บภาษ ี

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐0,๐๐0 
 
 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีที่ถกูต$อง
ครบถ$วน 

สํานักปลัดฯ 

9. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให$กับผู$บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ$างขององค�การ
บริหารสวนตําบลประจําปU 
 

เพื่อดําเนินโครงการโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให$กับผู$บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ$างขององค�การ
บริหารสวนตําบลประจําปU 

ผู$บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ$าง
ขององค�การบริหาร
สวนตําบล 

13,๐๐๐ 
 
 

13,๐๐๐ 
 
 

13,๐๐๐ 
 
 

13,๐๐๐ 
 
 

13,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ผู$บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ$าง
ขององค�การบริหาร
สวนตําบลได$รับ
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค6กร 

5.ยุทธศาสตร6ที่ 5 ส�งเสริมการบริหารกจิการบ�านเมืองทีดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตําบลและองค�การ
บ ริหารส วนตําบลประจํ าปU
งบประมาณ  เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานประสานแผนพัฒนา
ท$องถิ่นระดับอําเภอ 

เพื่ อ เป<นค า ใช$ จ า ย ในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ ส า น
แผนพัฒนาท$ องถิ่ นระ ดับ
อําเภอ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อปท.ในเขต
อําเภอห$วย
ราช 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การดําเนินงาน
ประสาน
แผนพัฒนาท$องถิ่น
ระดับอําเภอ
เป<นไปด$วยความ
เรียบร$อย 

สํานักปลัด 
/อปท.ในเขต
อําเภอห$วย

ราช 

11. โครงการศูนย�ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องค�กรปกครองสวนท$องถิ่น 
องค�การบริหารสวนตําบลห$วย
ราช อ .ห$ วยราช จ .บุ รี รัมย� 
ประจําปU 

เพื่ อ เป<นค า ใช$ จ า ย ในการ
ดํา เ นินงานโครงการศูนย�
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ว ม ใ น ก า ร
ช ว ย เห ลือประชาชนของ
องค�กรปกครองสวนท$องถิ่น 
องค�การบริหารสวนตําบล
ห$วยราช อ.ห$วยราช  
จ . บุ รี รั ม ย�  ป ร ะ จํ า ปU
งบประมาณ  

อุดหนุน
งบประมาณให$
องค�การ
บริหารสวน
ตําบล 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

มีศูนย�ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

กองคลัง 

12. โครงการรณรงค�และสงเสริม
การลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการกําจัด
ขยะอยางถูกวิธี 

เพื่อลดปริมาณขยะออกจาก
ครัวเรือน 

ทุกหมูบ$านใน
ตําบล 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ลดปริมาณขยะ
ออกจากครัวเรือน 

สํานักปลัด 

 รวม   1,853,000 1,853,000 1,853,000 1,853,000 1,853,000    
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค6กร 

5.ยุทธศาสตร6ที่ 5 ส�งเสริมการบริหารกจิการบ�านเมืองทีดี 
5.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงที่ทําการของ
องค�การบริหารสวนตําบลเมือง
โพธิ์ 
 

เพื่อให$มีสถานที่รับรองการ
ทํางานและบริการประชาชน 

ที่ทําการองค�การ
บริหารสวนตําบล
เมืองโพธิ ์

3๐๐,๐๐๐ 
 
 

 3๐๐,๐๐๐ 
 

  ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ศักยภาพสําหรับ
ให$บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

2. กอสร$างสถานที่จอดรถ  
อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อให$บริการประชาชน จํานวน 1 แหง 150,000  150,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ศักยภาพสําหรับ
ให$บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

3. ก อ ส ร$ า ง ที่ พั ก ผู$ ม า ติ ด ต อ
ราชการ อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อให$บริการประชาชน จํานวน  1 จุด 
 

100,000     ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ศักยภาพสําหรับ
ให$บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

4. โค ร งก า รก อ ส ร$ า งลาดพื้ น
คอนก รีตบ ริ เวณ ที่ ทํ าการ 
อบต.เมืองโพธิ์ 

เพื่อให$บริการประชาชน เทพื้นคอนกรีตที่ทํา
การองค�การบริหาร
สวนตําบลเมืองโพธิ์ 

200,000  200,000   ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ศักยภาพสําหรับ
ให$บริการ
ประชาชน 

กองชาง 

    750,000  650,000      
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ องค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 5 ด�านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร6ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค6กร 

5.ยุทธศาสตร6ที่ 5 ส�งเสริมการบริหารกจิการบ�านเมืองทีดี 
5.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคม จัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชนตําบลเมือง
โพธิ ์
 

เพื่อดําเนินโครงการ
สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคม จัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชนตําบล
เมืองโพธิ ์

สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบล
เมืองโพธิ ์

15,๐๐๐ 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 

15,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ป ร ะ ช า ช น มี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาท$องถิ่น 
 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัด เวทีประชาคม 
จัดทํา/  ทบทวน/เพิ่ ม เ ติม/
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง / ป รั บ ป รุ ง
แผนพัฒนาท$องถิ่น  
ตําบลเมืองโพธิ์ 

เ พื่ อ จั ด ทํ า /  ท บ ท ว น /
เพิ่ ม เ ติม / เป ลี่ยนแปลง /
ปรับปรุงแผนพัฒนาท$องถิ่น
ตําบลเมืองโพธิ์ 

จัดเวทีประชาคม
ชุมชนหมูบ$านและ
ระดับตําบล 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

ป ร ะ ช า ช น มี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาท$องถิ่น 
 

สํานักปลัด 

 รวม   35,000 35,000 35,000 35,000 35,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการกอสร$างถนนลาดยาง
จากบ$านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.
ห$วยราช จ.บุรีรัมย� - บ$านตาเปXา 
ต.ห$วยสําราญ อ.กระสัง  
จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยาง
ยาว 3,600 ม. 

6,500,๐๐๐ 
 

6,500,๐๐๐ 
 

6,500,๐๐๐ 
 

6,500,๐๐๐ 
 

6,500,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

2. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
เดิมสายถนนบ$านเมืองโพธิ์ –ศรี
เจริญ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช 
 จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ซอมแซม
ถนนลาดยาง
ยาว 800 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

3. โครงการกอสร$างถนนลาดยาง
สายบ$านจาน ต.เมืองโพธิ ์
 อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� -บ$านโคก
ขมิ้น  ต.โคกเหล็ก อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยาง
ยาว  
1,900 ม. 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

4. โครงการกอสร$างถนนลาดยาง
สายข$างโรงเรียนวัดบ$านเมือง
โพธิ์ไปทาง ต.ตาเสา อําเภอห$วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย�   

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยาง 
ยาว 
 1,800 ม. 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการกอสร$ างถนนลาดยาง
หมูบ$านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วย
ราช จ.บุรีรัมย�เชื่อมบ$านน้ําอ$อม  
ต.ห$วยสําราญ อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยาง ยาว  
2,300 ม. 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

6. โครงการกอสร$างถนนลาดยางจาก
บ$านศรีเจริญ ต.เมืองโพธิ์   
อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย�เชื่อม  
ต.ปราสาท อ.บ$านดาน  จ.บุรีรัมย� 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยางยาว  
3,000 ม. 

6,000,๐๐๐ 6,000,๐๐๐ 6,000,๐๐๐ 6,000,๐๐๐ 6,000,๐๐๐ ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

7. โครงการกอสร$างถนนลาดยางเสริม
ผิวแอสฟ[ลท�ติกเสริมถนนคอนกรีต
เดิมสายบ$านไผน$อยพื้นที่บ$านเมือง
เหนือหมูที่ ๕ เชื่อมบ$านไผน$อย หมู
ที่ ๘ ต.เมืองโพธิ์  อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย�   

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและขนสง
ผลผลิตการเกษตร      

ถนนลาดยางเสริม
ผิวแอสฟ[ลท�ติ
กเสริมถนน
คอนกรีต ยาว  
3,500 ม. 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

6,0๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมน$อย
กวาร$อยละ 80 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 รวม   32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000    
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ฎ. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ฏ. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอกหนองทํานบ  
ต.เมืองโพธิ์  อ.ห$วยราช   
จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

2. โครงการขุดลอกขยายสระน้ํา
บ$านไผน$อย หมูที่ ๘  ต.เมือง
โพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

3. โครงการขุดลอกขยายสระน้ํา 
บ$านพูนสุข(วัดบ$านเมืองโพธิ์) 
หมูที่  3 ต.เมืองโพธิ์  
อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

4. โครงการขุดลอกขยายสระน้ํา 
บ$านประดู หมู ที่  ๔ ต.เมือง
โพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

5. โครงการขุดลอกขยายสระน้ํา
บ$านจาน หมูที่ ๙ ต.เมืองโพธิ์ 
อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

6. โครงการขุดลอกหนองระหาร
บ$านเมืองเหนือหมูที่ ๕   
ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ ร$อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
น$อยกวาร$อยละ 80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการขุดลอกขยายสระน้ํา 
บ$านศรีเจริญ หมูที่ ๗ ต.เมือง
โพธิ์ อ.ห$วยราช จ.บุรีรัมย� 

เพื่อกักเก็บน้ําไว$ใช$
ให$เพียงพอตลอดปU 

1 แหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร$อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไมน$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

8. โครงการขุดลอกคลองหนอง 
ระหาร 

เพื่อระบายและกกั
เก็บน้ําไว$ใช$ให$
เพียงพอตลอดปU 

ปากคลอง 
กว$าง 8 ม.  
ยาว 1,000  ม. 
ลึกเฉลี่ย 2 ม. 

  464,000 464,000 464,000 ร$อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไมน$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

9. โครงการขุดลอกคลองหนอง 
ตะแบก หมูที่ 2 

เพื่อระบายและกกั
เก็บน้ําไว$ใช$ให$
เพียงพอตลอดปU 

ปากคลอง 
กว$าง 8 ม.  
ยาว 1,000  ม.  
ลึกเฉลี่ย 2 ม. 

  464,000 464,000 464,000 ร$อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไมน$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

10. โครงการขุดลอกคลอง 
หนองโตง 
 

เพื่อระบายและกกั
เก็บน้ําไว$ใช$ให$
เพียงพอตลอดปU 

ปากคลอง 
กว$าง 8 ม.  
ยาว 1,000  ม. 
ลึกเฉลี่ย 2 ม. 

  464,000 464,000 464,000 ร$อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไมน$อยกวาร$อยละ 
80 

มีน้ําไว$ใช$
ตลอดทั้งปU 

กองชาง 

 รวม   122,000,000 122,000,000 123,920,000 123,920,000 123,920,000    
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกจิ 
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร6ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

1.ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
1.3 แผนงานการพาณิชย6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6 
เปUาหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า 
จะได�รับ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 
1 พร$อมขยายทอเมน 

เพื่อให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$อยาง 
ทั่งถึงและเพียงพอ 

1 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2. โครงการกอสร$างประปาหมูบ$าน 
หมูที่ 5  ต.เมืองโพธิ์ อ.ห$วยราช  
จ.บุรีรัมย� 

เพื่อให$ประชาชนมี
น้ําประปาใช$อยาง
เพียงพอ 

1 แหง 2,5๐๐,๐๐๐ 
 

2,5๐๐,๐๐๐ 
 

2,5๐๐,๐๐๐ 
 

2,5๐๐,๐๐๐ 
 

2,5๐๐,๐๐๐ 
 

ร$อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไมน$อยกวาร$อย
ละ 80 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช$
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 รวม   3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีครุภัณฑ6 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค6 เปUาหมาย 
งบประมาณและที่ผ�านมา(บาท) หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 210,000     สํานักปลดั 
2. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องพิมพ�ดีดไฟฟXา 1 เครื่อง 22,000     สํานักปลดั 
3. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� โฆษณาและ

เผยแพร 
กล$องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  1 ตัว 9,000     สํานักปลดั 

4. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 56,000 56,000    สํานักปลดั 
5. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 4 เครื่อง 15,800 15,800    สํานักปลดั 
6. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องโทรสาร(แฟ<กซ�) 1 เครื่อง 18,000     สํานักปลดั 
7. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน ตู$เหล็ก 2 บาน 1  ตู$ 5,500     กองคลัง 
8. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� ยานพาหนะและ

ขนสง 
รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน    688,000  สํานักปลดั 

9. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
สํานักงาน 

4 เครื่อง 16,000 16,000 16,000 16,000  สํานักปลดั 

10. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� ยานพาหนะและ
ขนสง 

รถจักยานยนต� 1 คัน   38,000   สํานักปลดั 

11. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� งานบ$านงานครัว เครื่องตัดหญ$า 1 เครื่อง 11,000     สํานักปลดั 
12. การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ� เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ําแบบมีวาล�วปbดเปbด 1 ตัว 25,000     สํานักปลดั 
13. การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ� เครื่องดับเพลิง ข$อแยกสามทางแบบมีวาล�วปbด

เปbด 
1 ตัว 25,000     สํานักปลดั 

14. การศึกษา ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 56,000 56,000    การศึกษา 
15. การศึกษา ครุภณัฑ� โฆษณาและ

เผยแพร 
กล$องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  1 ตัว 9,000     การศึกษา 

 
 



 

บัญชีครุภัณฑ6 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค6 เปUาหมาย 
งบประมาณและที่ผ�านมา(บาท) หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

16. การศึกษา ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 1 เครื่อง  7,900    การศึกษา 
17. การศึกษา ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน 
2 เครื่อง  16,000  16,000  การศึกษา 

18. การศึกษา ครุภณัฑ� สํานักงาน ตู$ 2 บาน 4 หลัง 22,000     การศึกษา 
19. การศึกษา ครุภณัฑ� สํานักงาน ชั้นวางกระเปgา 8 ตัว 25,000     การศึกษา 
20. การศึกษา ครุภณัฑ� การศึกษา เครื่องเสริมสร$างสมรรถภาพ

กล$ามเนื้อมดัใหญ 
1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การศึกษา 

21. การพาณิชย� ครุภณัฑ� การเกษตร เครื่องสูบน้ํา มอเตอร�ไฟฟXา 12 เครื่อง 33,000 33,000 33,000 33,000  สํานักปลดั 
22. การพาณิชย� ครุภณัฑ� การเกษตร ไดโว 2 เครื่อง 6,000  6,000   สํานักปลดั 
23. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน 
1 เครื่อง 16,000     กองชาง 

24. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องพิมพ� 1 เครื่อง 7,900     กองชาง 
25. การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องอานบัตรประชาชน 1 เครื่อง 5,000     สํานักปลดั 
26. การศึกษา ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน 
3 เครื่อง 48,000     กองการศึกษา 

27. การศึกษา ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 1 เครื่อง 7,900     กองการศึกษา 
28. การศึกษา ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 1 เครื่อง 4,300     กองการศึกษา 
29. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� ครุภณัฑ�อื่น  ซุ$มเฉลมิพระเกียรต ิ 3 ซุ$ม 300,000     สํานักปลดั 
30. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน 
2 เครื่อง  32,000    สํานักปลดั 

31. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 2 เครื่อง  8,600    สํานักปลดั 
 
 



 

บัญชีครุภัณฑ6 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค6การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค6 เปUาหมาย 
งบประมาณและที่ผ�านมา(บาท) หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

32. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
สํานักงาน 

1 เครื่อง 16,000     การคลัง 

33. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ� 2 เครื่อง 15,800     การคลัง 
34. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน$ตบุmก 1  เครื่อง 21,000     การคลัง 
35. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน$ตบุmก 1  เครื่อง 21,000     สํานักปลดั 
36. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องพิมพ�ดีดแบบธรรมดา 1  เครื่อง 9,300     การคลัง 
37. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ� สํารวจ เครื่องหาพิกัดด$วยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา 
1  เครื่อง 25,000     กองชาง 

38. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน ตู$เหล็กแบบ 3 บาน 6 หลัง   33,000   กองคลัง 
39. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� โฆษณาและ

เผยแพร 
กล$องโทรทัศน�วงจรปbด 1 ชุด   23,000   สํานักปลดัฯ 

40. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน เครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิด
บันทึกเวลาเข$าออกงาน 

   7,900   สํานักปลดัฯ 

41. บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� สํานักงาน อุปกรณ�อานบัตรแบบ
อเนกประสงค� 

3 เครื่อง   2,100   สํานักปลดัฯ 

42. การศึกษา ครุภณัฑ� สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 6  เครื่อง   56,000 56,000 56,000 กองการศึกษา 
 รวม     1,161,500 341,300 315,000 909,000 156,000  
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ส�วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด$วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก$ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)     พ.ศ.2561 
เป<นแบบท่ีกําหนดให$คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถ่ิน  ดําเนินการให$คะแนนตามเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว$ ซ่ึงเป<นสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแตวันท่ีประกาศใช$งบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถ่ิน  
              ประกอบด$วย 
 1.1 ข$อมูลสภาพท่ัวไปและข$อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน   20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ      20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร� 60 คะแนน ประกอบด$วย 
       (1) ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน     10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ินในเขตจังหวัด    10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร�จังหวัด        10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน�           5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ�            5 คะแนน 
       (6) เปXาประสงค�ของแตละประเด็นกลยุทธ�        5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร�          5 คะแนน 
       (8) แผนงาน                                                                               5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม                                            5 คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ�ท่ีควรได$เพ่ือให$เกิดความสอดคล$องและขับเคลื่อนการพัฒนาท$องถ่ิน
ขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน ไมควรน$อยกวาร$อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถ่ินของ     
    องค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน 

2.1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา     10  คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ปUไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ปUไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา     10  คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด$วย 

  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ     5  คะแนน 
  (2) กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล$องกับโครงการ   5  คะแนน 
  (3) เปXาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได$ถูกต$อง  

5  คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปU  5  คะแนน 
  (5) เปXาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติฉบับท่ี 12                5 คะแนน   
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  (6) โครงการมีความสอดคล$องกับ Thailand 4.0   5  คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล$องกับยุทธศาสตร�จังหวัด   5  คะแนน 
  (8) โครงการแก$ไขป[ญหาความยากจนหรือการเสริมสร$างให$ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
                          ภายใต$หลักประชารัฐ      5  คะแนน 
  (9) งบประมาณมีความสอดคล$องกับเปXาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5  คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต$องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  คะแนน 
  (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล$องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดวาจะได$รับ  

5  คะแนน 
  (12) ผลท่ีคาดวาจะได$รับ สอดคล$องกับวัตถุประสงค�   5  คะแนน 

คะแนนรวม   100 คะแนน  เกณฑ�ท่ีควรได$เพ่ือให$เกิดความสอดคล$องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท$องถ่ินขององค�กรปกครองสวนท$องถ่ิน  ไมควรน$อยกวาร$อยละ  80  (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาด$านสงเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด$านการศึกษาในเขตองค�การบริหารสวนตําบล เด็กได$รับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กกอนเกณฑ�และเด็กนักเรียนทุกคนได$รับอาหารท่ีเพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนท่ีดี ซ่ึงจะสงผลให$ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู$ได$เทาทันและปรับตัวได$ภายใต$สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน� 
 2. การพัฒนาเส$นทางคมนาคมทําให$มีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกได$มาตรฐาน การกอสร$างและปรับปรุง
ถนน ทําให$ประชาชนได$รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารถเดินทางไปทําการเกษตรได$
อยางสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

3. การพัฒนาด$านแหลงน้ํา เชน การขุดลอกคลอง สระน้ํา และ รางระบายน้ํา ทําให$เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได$มากข้ึน  มีน้ําสําหรับทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ทําให$มีรายได$เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนได$รับ
ประโยชน�จากการขุดลอกคลองการสร$างทอลอดเหลี่ยม  ทําให$มีน้ําใช$อุปโภค บริโภค และน้ําใช$เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล$ง และสามารถบรรเทาป[ญหาความเดือดร$อนป[ญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 

4. ประชาชนมีแหลงน้ําด่ืมน้ําใช$ท่ีสะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมูบ$านทําให$มีแหลงน้ําท่ี
สะอาดในการใช$อุปโภคและบริโภคตลอดปU  

5. ประชาชนได$รับการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยเม่ือเกิดภัยตาง ๆ ทําให$สามารถบรรเทาป[ญหาความ
เดือดร$อนในเบ้ืองต$นของประชาชนได$ 

6. การสงเสริมการทองเท่ียว ทําให$ประชาชนมีการฟklนฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม มีการพัฒนาสินค$าท่ีระลึก 
ของฝาก ของดี ของเดน จําหนายให$แกนักทองเท่ียวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได$ให$กับประชาชนในท$องถ่ินมากข้ึน 

7. มีการสงเสริมด$านสวัสดิการสังคม ให$แกคนชรา ผู$ยากไร$ ผู$ปYวยเอดส� ทําให$บุคคลดังกลาวได$รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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4. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 ป[ญหาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก$ไข ปรับปรุงได$ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให$สามารถ
ตอบสนองตอความต$องการของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ี เขตติดตอกับตําบลข$างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบสนับสนุนจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวข$อง 

ความต$องการของประชาชน 
1.  กอสร$าง  ปรับปรุง เส$นทางการคมนาคมให$สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมูบ$าน 
2.  กอสร$างทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายน้ํา เพ่ือแก$ไขป[ญหาน้ําทวมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟXาและไฟฟXาสําหรับการเกษตรให$ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟXาสาธารณะให$ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี  
4.  กอสร$างฝายน้ําล$น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ํา 
5.  จัดหาแหลงกักเก็บน้ํา และจัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   

ด�านเศรษฐกิจ 
ในด$านเศรษฐกิจนั้นองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ยังต$องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป<น

สวนใหญ  สวนอาชีพอ่ืน เชน ค$าขาย ธุรกิจรับเหมา ข$าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป<นสวนน$อย เม่ือเทียบการทําทํา
สวนผลไม$   ในภาพรวมแล$ว  เม่ือเศรษฐกิจภายในชุมชนองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์   ยังไมมีจุดขาย
ทางด$านเศรษฐกิจ  ท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป<นป[ญหาสําคัญท่ีจะต$องคิดตอไปวา ทําอยางไรจึง
จะทําให$เศรษฐกิจภายในชุมชนสร$างจุดขายออกมาให$เห็นเพ่ือเป<นตัวกระตุ$นเศรษฐกิจให$นาลงทุนในด$านอ่ืนๆสร$าง
รายได$ให$ประชาชนมากข้ึน  

การคาดการณ�แนวโน$มในอนาคต  ภาคการเกษตร เป<นสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะต$องดําเนินการพัฒนาองค�การ
บริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  เล็งเห็นความสําคัญเป<นอยางมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
จะเน$นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู$ ให$กับเกษตรกร เป<นนโยบายท่ีต$องดําเนินการใน
อนาคตอยางแนนอน 

ความต$องการของประชาชน ประชาชนในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพแกประชาชนสร$างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนอาชีพเสริมและการ
พัฒนาอาชีพสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 

ด�านสังคม 
          สังคมโดยรวมภายในองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ยังเป<นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด$านการเกษตร
ยังอาศัย แรงงานคน ยังเป<นสังคมระบบอุปถัมภ� แม$จะมีการกระจายอํานาจสูท$องถ่ินมากข้ึน แตประชาชนก็ยังไมใช$
สิทธิหน$าท่ีของตนเองท่ีมีอยูตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให$การบริหารงานเป<นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญ และ
ปXองกันป[ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได$ สําหรับป[ญหาท่ีนาจะมีผลกระทบตอองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  
ดังนี้ 

1.ป[ญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ป[ญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล$ง ทําให$เกิดป[ญหาตาง ๆ ตามมามากมาย 
3.ป[ญหาสวัสดิการของผู$สูงอายุ/ผู$พิการ/ผู$ด$อยโอกาส/ผู$ปYวยเอดส� 
4.ป[ญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานท่ีสําหรับการเลนกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 



 

127 
 

ป[ญหาด$านสังคมท่ีกลาวมาท้ังหมด จะต$องมีการประชาคมหมูบ$าน เพ่ือหาแนวทางแก$ไขและปXองกันใน
อนาคต 

การคาดการณ�แนวโน$มในอนาคตภาคการเกษตร เป<นสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะต$องดําเนินการพัฒนาองค�การบริหาร
สวนตําบลเมืองโพธิ์ เล็งเห็นความสําคัญเป<นอยางมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะ
เน$นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู$ ให$กับเกษตรกร เป<นนโยบายท่ีต$องดําเนินการใน
อนาคตอยางแนนอนซ่ึงองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนท้ังทางด$าน
สาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให$ความรู$ ความเข$าใจ และจัดให$มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป<นตัวแทน คอยดูแล
สอดสองป[ญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ เพ่ือให$
ความชวยเหลือ และจัดให$มีโครงการด$านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมูบ$านตาง ๆ อยางท่ัวถึง สวนในด$านการลด
ป[ญหาตางๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝ[งจิตสํานึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถชวยได$ดีและ
ลงทุนน$อย เชน การปลูกฝ[งในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญของหมูบ$าน/ชุมชน ให$เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญ
ในถ่ินท่ีอยู บ$านเกิด อาชีพด้ังเดิม สวนเรื่องของยาเสพติด หากกลุมนี้ได$รับรู$ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมท้ัง
ทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดป[ญหาลงได$ และการสงเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการสงเสริมโดย
การอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร$างความตระหนักและองค�การ
บริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  ได$สงเสริมกิจกรรมด$านประเพณีและวัฒนธรรม ท้ังท่ีดําเนินการเองและจัดงบประมาณ
อุดหนุน  ด$านสถานท่ีพักผอนหยอนใจและนันทนาการองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ ได$สงเสริมกีฬาในชุมชน
โดยจัดสร$างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ�กีฬาในการฝcกซ$อมและแขงขัน หรือมีการสงตัวแทนให$เป<น
นักกีฬาระดับหมูบ$าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เป<นทางเลือกท่ีดี สวนสถานท่ีหรือสวนสาธารณะขององค�การ
บริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์  จัดสงเสริมการปลูกต$นไม$ในชุมชนและท่ีสาธารณะตาง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน� ลดมลภาวะโลกร$อน ทุกอยางเป<นสิ่งจําเป<นท่ีองค�การบริหารสวนตําบลเมืองโพธิ์ต$องดําเนินการ
และคาดการณ�ไว$ในอนาคต 

4.2 ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

 1. ด$านเศรษฐกิจ ควรสงเสริมการพัฒนาให$มากข้ึนโดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป<นแนวคิด
ในการพัฒนาด$านเศรษฐกิจของชุมชนด$วยเพ่ือให$ชุมชนได$พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
 2. ด$านสังคมควรมีการพัฒนาศักยภาพด$านการจัดทําแผนงานการจัดทําโครงการด$านการกีฬาตอต$านยา
เสพติดประจําหมูบ$านด$านสงเสริมอาชีพสตรีและกลุมแมบ$านการสงเสริมสุขภาพการปXองกันโรค  และควรมีแผนงาน
หรือโครงการด$านการบํารุงรักษาสิ่งแวดล$อม การปลูกปYาชุมชน แผนขุดลอกแหลงน้ําอุปโภคบริโภคในชุมชนควรมี
แนวทางในการพัฒนาการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล$อมและการปลูกปYาชุมชนให$สอดคล$องกับสภาพ
ทางภูมิศาสตร� ป[ญหาด$านสิ่งแวดล$อมแม$ยังไมมีป[ญหาผลกระทบด$านสิ่งแวดล$อมมากนัก แตก็ไมควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝXาระวัง บํารุงรักษาสิ่งแวดล$อมและปYาชุมชนด$วย 
 3. จํานวนโครงการท่ีหมูบ$านเสนอมามีมากกวา งบประมาณท่ีจัดสรรให$ควรทําความเข$าใจอธิบายถึง
แหลงท่ีมาของงบประมาณตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให$ประชาชนทราบวาทางอบต.มีทรัพยากรท่ีจํากัด
ทางด$านงบประมาณ  

4. โครงการท่ีหมูบ$านเสนอมาสวนใหญเป<นด$านโครงสร$างพ้ืนฐานซ่ึงเสนอมาหลายโครงการ เชน โครงการ
กอสร$างถนน คสล. ตางๆ ทําให$ไมสามารถดําเนินการได$ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ คณะกรรมการ
พัฒนาท$องถ่ินและเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$องควรชี้แจงทําความเข$าใจเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะสามารถดําเนินการได$ให$
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ประชาชนรับทราบ และให$เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ให$คํานึงถึงสภาพป[ญหาความจําเป<นเรงดวน เพ่ือ
เสนอเฉพาะโครงการท่ีจําเป<นเรงดวนกอน 
 5. การดําเนินโครงการกอสร$างหรือซอมแซมถนนลูกรังควรทําในชวงฤดูแล$ง เพราะหากดําเนินโครงการ
ในชวงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การสงข$อมูลประชาสัมพันธ�ตางๆ ให$หมูบ$านติดประกาศตามบอร�ดประชาสัมพันธ�ของหมูบ$าน 
ประชาชนในหมูบ$านอาจไมทราบข$อมูลขาวสารท่ีประชาสัมพันธ�ได$อยางท่ัวถึง  

 

 

 


