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แผนพฒันาทองถิ่น ๕  ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  อําเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
สวนที่  ๑   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ดานกายภาพ 
     1.1  ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
   ตําบลสมสนุกแตเดิมพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติที่ชื่อวา  ปาดงศรีชมพู   อําเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย  ตอมาไดมีราษฎรอพยพมาจากตางจังหวัด  เชน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  ขอนแกน  อุดรธานี  
ทําการแผวถางปาเปนที่อยูอาศัยและทําการเกษตร  และไดรวมตัวกันตั้งรกรากจัดต้ังเปนหมูบานขึ้น  เดิมเขตการ
ปกครองข้ึนอยูกับตําบลหนองยอง อําเภอโพนพิสัย  ตอมาในป ๒๕๓๒ ไดแยกเขตการปกครองเปนตําบลสมสนุก  
อําเภอปากคาด  จังหวัดหนองคายตอมาเมื่อ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   จังหวัดหนองคาย แยกการปกครองเปน
จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอันดับท่ี ๗๗  อําเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย จึงขึ้นกับอําเภอปากคาด  จังหวัดบึง
กาฬ 
    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ยกฐานะจากสภาตําบล  ในป พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ   ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจํานวน  ๓๘,๑๒๕  ไร  ปจจุบันไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๐   ตอมาเมื่อ  ๒๓  มีนาคม  
๒๕๕๔    จังหวัดหนองคาย แยกเปนจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอันดับที่ ๗๗  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  
อําเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  เปนองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  อําเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
            

    ขนาดและที่ตั้ง 

              องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก   มีพื้นท่ีประมาณ ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจํานวน ๓๘,๑๒๕  ไร  
ตั้งอยูหางจากอําเภอปากคาดลงมาทางใต ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  หางจากจังหวัดบึงกาฬ  ลงมาทางตะวันตก
เฉียงใตระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร   
 

               อาณาเขตติดตอ 
 

ทิศเหนือ         ติดตอกับ    ตําบลนาดง     ตําบลโนนศิลา   อาํเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ 
                         ตําบลศรีชมพู   อําเภอโซพิสัย   จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต            ติดตอกับ    ตําบลหนองพันทา ตําบลเหลาทอง อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับ    ตําบลศรีชมภู   อําเภอโซพิสัย   จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันตก     ติดตอกับ    ตําบลหนองยอง  ตําบลนาดง    อําเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ 
      
 
 
 



2 

 

 



3 

 

 
 

 



4 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

              ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนที่ราบลุมสลับที่เนินและเปนลูกคลื่น  มีลําหวยหลายสายไหล
ผาน  เชน      หวยคลอง หวยน้ําบุน หวยเกวียนหัก  หวยอาง และหวยทราย  
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
              1.  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนกุมภาพันธ –  เมษายน สภาพอากาศรอนถึงรอนจัด 

          2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม –  ตุลาคม ฝนตกตอเนื่องและฝนตกชุกในชวงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม      

        3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศเย็นถึงหนาว 
 

  1.4  ลักษณะของดิน 
        สภาพดิน  เปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง    
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2.  ดานการเมือง/การปกครอง   
     2.1   เขตการปกครอง 
 ตําบลสมสนุก  แบงเขตการปกครองเปน 8 หมูบาน  ไดแก 
  1.  บานศรสีวางพัฒนา  5.  บานโปงไฮ 
  2.  บานโนนบุญมี  6.  บานศรสีุขพัฒนา 
  3.  บานโนนถวัลย  7.  บานหนองแวงใน 
  4.  บานสมสนุก   8.  บานปทุมรัตน 
 

     2.2  การเลือกตั้ง 
 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

    ๑.  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
      มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๓ คน 
  ๑.๑  จํานวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง     ๓,๘๓๔  คน 
  ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธิ์      ๒,๗๕๑  คน    คิดเปนรอยละ  ๗๐.๗๓ 
  ๑.๓  จํานวนบัตรดี      ๒,๖๗๕  บัตร   คิดเปนรอยละ  ๙๗.๒๔ 
  ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย          ๖๘  บัตร   คิดเปนรอยละ    ๒.๔๗ 
  ๑.๕  จํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน      ๘  บัตร   คิดเปนรอยละ    ๐.๒๙ 
  ๒.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
  ๑.๑  จํานวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง     ๓,๘๓๔  คน 
  ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธิ์      ๒,๗๕๑  คน    คิดเปนรอยละ  ๗๐.๗๓ 
  ๑.๓  จํานวนบัตรดี      ๒,๗๑๓  บัตร   คิดเปนรอยละ  ๙๘.๖๒ 
  ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย          ๓๒  บัตร   คิดเปนรอยละ    ๑.๑๖ 
  ๑.๕  จํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน      ๖  บัตร   คิดเปนรอยละ    ๐.๒๒ 
 

3.  ประชากร 
3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  (ขอมลู  ณ  29  พฤษภาคม  2562) 

            จํานวนประชากรทั้งสิ้น           ๕,683   คน  
  -   ชาย    ๒,๘69 คน   
  -   หญิง                   ๒,714  คน 
จํานวนครัวเรือน                       ๑,736  ครัวเรือน 
ความหนาแนนประชากรตอพื้นที่เฉลี่ย ๙4  คน   ตอตารางกิโลเมตร 

เปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง  3  ป 

จํานวน พ.ศ. หมายเหตุ 

2559 2560 2561 

จํานวนครวัเรือน 1,651 1,688 1,723  

ชาย  (คน) 2,845 2,857 2,863  

หญิง (คน) 2,768 2,798 2,797  
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ประชากรแยกตามรายหมูบาน 

หมูที่ หมูบาน 
จํานวนประชากร 

รวมทั้งสิ้น ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ ศรสีวางพัฒนา 185 149 334 108 
๒ โนนบุญมี 172 171 343 122 
๓ โนนถวัลย 375 345 720 204 
๔ สมสนุก 449 470 919 293 
๕ โปงไฮ 661 647 1,308 362 
๖ ศรสีุขพัฒนา 590 535 1,125 314 
๗ หนองแวงใน 384 434 818 283 
๘ ปทุมรัตน 53 63 116 50 

รวม 2,869 2,814 5,683 1,736 
หมายเหตุ  :  สํารวจจากฐานทะเบียน  อําเภอปากคาด กรมการปกครอง  ณ  29  พฤษภาคม  2562 
 

อัตราการเกิด ของประชากรตําบลสมสนุก  

ลําดับที่ ชื่อหมูบาน หมูท่ี 
ป   ๒๕61 

ชาย หญิง รวม 
๑ บานศรสีวางพัฒนา ๑ 2 3 5 
๒ บานโนนบุญมี ๒ - - - 
๓ บานโนนถวัลย ๓ 1 1 2 
๔ บานสมสนุก ๔ 4 2 6 
๕ บานโปงไฮ ๕ 2 2 4 
๖ บานศรสีุขพัฒนา ๖ 2 3 5 
๗ บานหนองแวงใน ๗ - 3 3 
๘ บานปทุมรัตน ๘ - - - 

 รวม  11 14 25 

อัตราการตาย  ของประชากรตําบลสมสนุก                              

ลาํดับที ่ ชื่อหมูบาน หมูท่ี 
ป  ๒๕61 

ชาย หญิง รวม 
๑ บานศรีสวางพัฒนา ๑ - 1 1 

๒ บานโนนบุญมี ๒ - - - 
๓ บานโนนถวัลย ๓ - 2 2 

๔ บานสมสนุก ๔ 3 4 7 
๕ บานโปงไฮ ๕ 5 - 5 
๖ บานศรีสุขพัฒนา ๖ 4 - 4 
๗ บานหนองแวงใน ๗ - - - 
๘ บานปทุมรัตน ๘ 1 1 2 

 รวม  13 8 21 
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3.2  ชวงอายุ 
 

ลาํดับที ่ ชวงอายุ 
ป  ๒๕๖1 

ชาย หญิง รวม 
๑ อายุต่ํากวา  18  ป 805 764 1,569 
๒ อายุ  ๑๘ –  ๖๐ 1,713 1,693 3,406 
๓ อายุมากกวา  ๖๐  ป 306 313 619 

 
 
อาชีพของประชากร 

ท่ี อาชีพ ครัวเรือน รอยละ 
๑ เกษตรกร ๑,๒31 70.91 
๒ รบัจางทั่วไป ๓3๐ 19.01 
๓ ธุรกิจสวนตัว 4๕ 2.59 
๔ พนักงานหนวยงานเอกชน ๗๐ 4.03 
๕ ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ ๓๐ 1.73 
๖ อ่ืน ๆ ๓๐ 1.73 

รวม ๑,736 ๑๐๐ 
 
โครงสรางรายไดของครัวเรือน 

ท่ี รายไดเฉลี่ยตอป จํานวนครัวเรือน รอยละ 
๑ ต่ํากวา  ๓๐,๐๐๐  บาท 2๐ 1.๒๙ 
๒ ๓๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป ๑,5๓๐ ๙8.๗๑ 

                         รวม ๑,5๕0 ๑๐๐ 
 
4.  สภาพทางสังคม 
     4.1  การศึกษา 
 
การศกึษาของราษฎร 

ท่ี ระดับการศึกษาของราษฎร จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ 
๑ ประถมศึกษา  ( ป.๑ –  ๖ ) ๒,๒๐๐ ๗๒.๖๑  
๒ มัธยมศกึษาตอนตน ( ม.๑ –  ๓ ) ๓๕๐ ๑๑.๕๕  
๓ มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา(ปวช.) ๓๔๐ ๑๑.๒๒  
๔ อนุปริญญา หรือเทียบเทา (ปวส./ปวท.) ๖๐ ๑.๙๘  
๕ ปริญญาตรี หรือสูงกวา ๘๐ ๒.๖๔  

รวม ๓,๐๓๐ ๑๐๐  
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สถานศึกษา   

ท่ี สถานบริการดานการศึกษา 
จํานวน 

แหง คร ู นักเรียน 
๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ 10 ๑20 
๒ โรงเรียนระดับอนุบาล - - - 
๓ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓   
๔ โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน ๒   
๕ โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ๑   
๖ ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียน ๑   
๗ หองสมุดประชาชน - - - 
๘ ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน - - - 

รวม ๙ 10 ๑2๐ 
 
      4.2  สาธารณสุข 
 
ดานสุขภาพ 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน (แหง) 
จํานวนบุคลากร

(คน) 
คนไขเฉลี่ยตอเดือน 

๑. โรงพยาบาล - - - 
๒.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสมสนุก ๑ 7  
๓.  คลินิก - -  
๔.  รานขายยาแผนโบราณ - -  
๕.  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ๘ ๖๔  
๖.  กองทุนยาเวชภัณฑ - -  

รวม ๙ ๗๑  
 
 สถานการณโรคเอดส 

จํานวนผูปวยโรคเอดส จํานวน    9 คน 
  

 ผูดอยโอกาส 
ท่ี ประเภท จํานวน ไดรับการชวยเหลือ รอยละ 

๑ เดก็กําพราถูกทอดทิ้ง / เรรอน - - - 
๒ เดก็ที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส - - - 
๓ ผูสูงอายุ  ๖๐  ปขึ้นไป 687 687 100 
๔ ผูพิการชวยตัวเองไมได  13 13 100 
๕ ผูพิการชวยตัวเองได ๑47 ๑47 ๑๐๐ 

รวม 847 847 ๑๐๐ 
        4.3  อาชญากรรม 
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         ไมม ี
        4.4  ยาเสพติด 
          ไมมี   
        4.5  การสังคมสงเคราะห 
               ผูสูงอายุ   ผูพิการ   ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1  การคมนาคมขนสง 
            การคมนาคม 

       องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  หางจากอําเภอปากคาด ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร มีเสนทาง
ติดตอกับอําเภอปากคาด  จํานวน  ๓  เสนทาง    

๑.  สายบานสมสนุก –  บานนาขาม - ตําบลโนนศิลา 
                ๒.  สายบานสมสนุก –  บานดงบังใต- ตําบลนาดง 

๓.  สายบานสมสนุก –  บานศรีสวางพัฒนา –  ตําบลโนนศิลา 
 
 

                 ตําบลสมสนุก  หางจากจังหวัดบึงกาฬ  ระยะทาง  ๖๐  กิโลเมตร   มีเสนทางติดตอกับอําเภอ 
ปากคาด  จํานวน  ๓  เสนทาง    

๑.  สายบานสมสนุก –  บานนาขาม - ตําบลหนองเลงิ 
                ๒.  สายบานสมสนุก –  บานดงบังใต- ตําบลนาดง 

๓.  สายบานสมสนุก –  บานขาม - ตําบลศรีชมภู   
 

สภาพถนนในตําบล 

 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  ๑  สาย 
๑. สายบาน ดงบังใต - บานโปงไฮ  ระยะทางประมาณ ๖กม. ขนาด ๒ ชองจราจร สภาพดี 
ถนนคสล. 
๑. สายบานสมสนุก-บานนาขาม  ระยะทางประมาณ  ๒.๕ กม. ขนาดความกวาง  ๕ เมตร สภาพพอใช 
๒. สายบานโปงไฮ-บานศรีสุขพัฒนา ระยะทางประมาณ ๖ กม. ขนาดความกวาง  ๖  เมตร สภาพพอใช 
ถนนลูกรัง/ดิน 
๑. สายบานสมสนุก-บานปทุมรัตน ระยะทางประมาณ  ๖ กม. ขนาดความกวาง  ๖ เมตร สภาพพอใช 
๒. สายบานศรีสุขพัฒนา-บานหวยเดือนหา ระยะทางประมาณ ๕ กม. ขนาดความกวาง  ๖  เมตร สภาพพอใช 
๓. สายบานหนองแวงใน –  โนนคําสอน ระยะทางประมาณ ๔ กม. ขนาดความกวาง  ๕  เมตร สภาพพอใช 
๔. สายบานศรีสุขพัฒนา-บานศรสีวางพัฒนาระยะทางประมาณ ๖ กม. ขนาดความกวาง  ๕  เมตร สภาพพอใช 
๕. สายบานสมสนุก –  สายบานสามเหลี่ยม ระยะทางประมาณ ๔ กม. ขนาดความกวาง  ๕  เมตร สภาพพอใช 
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5.2  การไฟฟา 
              พื้นที่ในเขตตําบลสมสนุก มีไฟฟาเขาถึงท้ัง ๘  หมูบาน จํานวนประชากรมีไฟฟาใชประมาณ  ๑,๕๕๐ 
ครัวเรือน 

5.3  การประปา 
               ประปาหมูบาน        จํานวน    15   แหง     ผูใชน้ํา   1,๗๐๐  ครัวเรือน     

5.4  โทรศัพท 
          โทรศัพทสาธารณะ           จํานวน  - แหง 
         เสาสัญญาณโทรศัพท (AIS, True)    จํานวน  ๓ แหง 
        5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 
          ไปรษณียตําบล (บุคลากรของไปรษณียไทย สาขาอําเภอปากคาด) 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 

    อาชพีของประชากรในตําบลสมสนุก  ไดแก อาชีพทํานา   ทาํสวน  ทําไร   

 

พื้นที่การเกษตร  จาํแนกรายหมูบาน 

หมูที่        ชื่อหมูบาน พื้นที่ทั้งหมด (ไร) พื้นที่การเกษตร (ไร) 
 

๑ บานศรสีวางพัฒนา ๓,๒๖๙ ๙๘๖ 
๒ บานโนนบุญม ี ๓,๘๕๔ ๗๗๕ 
๓ บานโนนถวัลย ๓,๓๕๔ ๑,๔๗๔ 
๔ บานสมสนุก ๘,๐๕๐ ๓,๖๘๕ 
๕ บานโปงไฮ ๖,๙๗๒ ๓,๙๘๙ 
๖ บานศรสีุขพัฒนา ๕,๕๓๒ ๓,๗๙๕ 
๗ บานหนองแวงใน ๔,๕๑๖ ๓,๒๓๕ 
๘ บานประทุมรัตน ๒,๕๗๘ ๔๘๘ 

                   รวม ๓๘,๑๒๕ ๑๘,๔๒๗ 
  

6.2  การประมง 
             ประชากรทําการประมง ตามแหลงน้ําธรรมชาติ  

6.3  การปศสุัตว 
    การปศุสัตวภายในเขตตําบลสมสนุก ประกอบดวย ฟารมแพะ   ฟารมโค  และเลี้ยงสัตวเปนอาชีพ
เสริมภายในครัวเรือ 

6.4  การบริการ 
      การบริการประกอบดวย การใหบริการบานเชา   รานเสริมสวย  รานตัดผม  รานอาหาร 

6.5  การทองเที่ยว 
     การทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร   การทองเที่ยวงานประเพณี 
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6.6  อุตสาหกรรม 
       อุตสาหกรรมในเขตตําบลสมสนุก สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน  โรงสีขาว 

6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
            ผลผลิตสินคาที่สําคัญ  ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส  ไมผลตางๆ  เชน เงาะ ลําไย  แตงโม 
เปนตน 
              กลุมประชาชนดานเศรษฐกิจ 
            การรวมกลุมเพื่อการอาชีพ  จํานวน 12   กลุม 

กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง   กลุมเลี้ยงกระบือ    
กลุมเลี้ยงปลา    กลุมเลี้ยงหมู     
กลุมเลี้ยงไกพื้นบาน   กลุมเฟอรนิเจอร    
กลุมปลูกแตงโม    กลุมเพาะเห็ด  
กลุมเลี้ยงแพะ                        กลุมปลูกถั่วฝกยาว  

  กลุมบํารุงรักษาสวนยาง   กลุมเลี้ยงโคกระบือ  
   6.8  แรงงาน 

         แรงงานสวนใหญเปนคนในทองถ่ิน   
 
๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
                    ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
      7.2  ประเพณีและงานประจําป 
                     ประเพณีทองถ่ิน ไดแก 

- ประเพณีสงกรานต     เดือน   เมษายน  
- ประเพณีบุญบั้งไฟ             เดือน   พฤษภาคม   
- ประเพณีเขาพรรษา             เดือน   กรกฎาคม   
- ประเพณีออกพรรษา   เดือน   ตุลาคม 

                     -    ประเพณีลอยกระทง            เดือน   พฤศจิกายน 
      7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
               ภูมิปญญาทองถ่ิน 
                   ภูมิปญญาดานการทอเสื่อ 
                   ภูมิปญญาดานการจักรสาน 
                 ภูมิปญญาดานการทําปุยหมักธรรมชาติ 
                  ภูมิปญญาดานการแปรรูปอาหาร 
               ภาษาถิ่น 

          ภาษาอีสาน 
     7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
               เสื่อกก   เครื่องจักรสาน   
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๘.๑  น้ํา 
           แหลงน้ําจืด เชน ลําหวย  คลอง  
    8.2  ปาไม 
           ปาประเภทผลัดใบ   
    8.3  ภูเขา 
           ไมมี 
    8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ 
           ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคญั  ไดแก  ลาํหวย  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น  26  สาย 
๙.  อื่นๆ  
     9.1  ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 

- ดานบุคคล  (ปราชญชาวบาน) 
ที่ ชื่อ - สกุล หมูท่ี ลักษณะเดน 

1. นายทองสุข    คําสวาท ๕ หมอดิน 
2. นายนิยม       เลพล 4 ปราชญดานการเกษตร 
3. นางไพฑูรย    ดวงด ี 4 ปราชญดานอาหารแปรรูป 
4. นายถวิล       วงคสุวรรณ 4 ปราชญดานเกษตร 
5. นายประยนต  ปยะมาตย    8 ปราชญดานยาสมุนไพร 

        
      9.๒  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 
 ขอมูลอางเก็บน้ํา 
                    

ที่ ชื่อแหลงนํ้า หมู 
พื้นท่ี
อาง 

ความจุเก็บ
กัก 

ปที่
สราง 

สภาพ
ปจจุบัน ไดรับประโยชน 

  บาน 
เก็บน้ํา
(ไร) 

น้ํา(ลาน 
ลบ.ม.)     ประชากร ครัวเรือน พื้นที ่

              คน   
เกษตร
(ไร) 

1 
บานโนน
ถวัลย 3 562 0.5 2533 

ใชงาน
ได 150 50 300 

2 บานสมสนุก 4 1050 0.5 2544 " 250 100 150 
3 โสกหมู 6   0.25 2542 " 50 30 100 
4 หวยหินแตก 6 562 0.2 2532 " 90 40 50 
5 หวยหินก่ิว 7 375 0.5 2535 " 80 30 50 
6 หวยยางแฮด 7   0.2 2532 " 80 30 60 
7 หนองลาด 8 937 0.5   " 250 180 280 
8 หวยดินแดง 8 187 0.5   " 200 50 100 
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สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ   Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

 องคการสหประชาชาตไิดกําหนดเปาหมายการพัฒนา ซึ่งอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปน
มิติ(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา 
  
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” มีระยะเวลา ๑๕ ป 
เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๗๓  ประกอบไปดวยเปาหมาย  ๑๗  ประการ  คือ 
 

๑. เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No poverty: End poverty in all its forms 

everywhere)  จากประชากร โลกมากกวา 7000 ลานคนพบวามากกวา 800 ลานคนยังคง 

มีชีวิตอยูดวยความยากแคน โดยมีรายไดนอยกวา 1.25 เหรียญสหรัฐตอวันหรือนอยกวา 40 

บาทตอวัน หลายคนยัง ขาดอาหารที่พอเพียง น้ําดื่มที่สะอาด สุขอนามัยที่ดี แมวา ประเทศ

ตาง ๆ จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญเติบโตไปไดอยางรวดเร็ว เชน จีนและอินเดีย ไดชวย

ใหหลายลานคน พนจากความยากจนแตเปนการเจริญเติบโตที่ไมเทาเทียมกัน โดยผูหญิงมี

แนวโนมจะมีความยากจนมากกวาผูชาย อัน เนื่องจากผูหญิงไมไดรับคาจาง ไมไดรับการศึกษา 

และมี ทรัพยสินไมเทาเทียมกับผูชาย เปาหมายในขอที่หนึ่งจึงเนน การขจัดความยากจนในทุก

รูปแบบใหหมดสิ้นไปภายในป ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 
    

๒. เปาหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย (Zero hunger: End hunger, achieve food 

security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรในชวงสองทศวรรษที่

ผานมา ไดทําให ประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่งท่ีเคยเปนอยู ในอดีต 

ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศท่ีเคยเผชิญปญหา ความอดอยากและความหิวโหย ปจจุบัน

สามารถจัดอาหาร และโภชนาการใหแกผูดอยโอกาส โดยประเทศในเอเชียกลาง เอเชีย

ตะวันออก ลาตินอเมริกา และประเทศในกลุมแคริเบียน มีความกาวหนาอยางมากในการ

จัดสรรอาหารและโภชนาการ ใหเพียงพอกับประชากร โดยมีความมุงมั่นในการขจัดความหิว

โหย และความอดอยากทุกรูปแบบใหหมดไปภายในป ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 เพื่อให

แนใจวาทุกคนโดยเฉพาะอยางย่ิงเด็ก และผูดอยโอกาส สามารถเขาถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ 

เหมาะสมและเพียงพอตลอดทั้งป เปาหมายยังเก่ียวของกับ การสงเสริมการผลิตทาง

การเกษตรอยางย่ังยืนและปลอดภัย การปรับปรุงสภาพความเปนอยูและกําลังการผลิตของ

เกษตรกรรมขนาดเล็ก   
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๓. เปาหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Good health and well-being: Ensure 

healthy lives and promote well-being for all) จากการพัฒนาที่ ผานมา 15 ปไดมี

ความพยายามในการลดการเสียชีวิตของ เด็กแรกเกิด การพัฒนาการบริการทางการแพทยแก

สุขภาพ ของมารดา และลดการตดิเชื้อเอดสและโรคอ่ืน ๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพโดยป พ . ศ 

. 2533 เปนตนมาอัตราการเสียชีวิต ของเด็กทั่วโลกลดลงกวารอยละ 50 และการเสียชีวิต

ของมารดาลดลงรอยละ 45 ในระหวางป พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2556 ภาวการณติดเชื้อเอดส

ลดลงรอยละ 30 และมากกวา 6.2 ลานคนปลอดภัยจากโรคมาเลเรีย การเสียชีวิตที่ผานมา 

สามารถหลีกเลี่ยงโดยการปองกันและการรักษา การศึกษา การรณรงค การฉีดวัคซีนปองกัน 

การดูแลสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมี ความ

มุงม่ันที่จะหยุดการติดเชื้อเอดส วัณโรค มาเลเรีย และโรคติดตอชนิดอื่น ๆ ภายในป พ.ศ.

2573 และกําหนด จุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา และจัดใหมีการ

เขาถึงวัคซีนและยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สําหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีนก็เปน สวนสําคัญของกระบวนการนี้เชนเดยีวกับการเขาถึงยารักษาโรค ในราคาที่

สามารถซื้อหาได   
  

๔. เปาหมายที่ 4 การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education: Ensure inclusive 

and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all) ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมามีความกาวหนาใน การจัดบริการการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาถวนหนาเปน อยางมาก อัตราการไดรับการศึกษารวมของประเทศกําลัง พัฒนา

เพิ่มขึ้นรอยละ 91 ในป พ.ศ.2558 และจํานวนเด็กทั่วโลก ท่ีไมไดรับการศึกษาลดลงเกือบ

ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผูที่มี ความสามารถในการอานออกเขียนไดยังเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 

เด็กหญิงไดเขาเรียนหนังสือมากขึ้นกวาเดิม การจะใหมี การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง

สําหรับทุกคนนั้นไดตอกยํ้า ความเชื่อที่วา การศกึษาเปนสวนหนึ่งในกลไกที่สําคัญท่ีสุด และอยู

เหนือบทพิสูจนใด ๆ การศึกษาจะนําไปสูการพัฒนาที่ ยั่งยืน เปาหมายนี้สรางความมั่นใจวา

เด็กหญิงและเด็กชาย ทุกคนจะสําเร็จการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายภายในป พ.ศ.2573 

นอกจากนี้ยังมีเปาหมายในการเขาถึงการฝกอบรมอาชีพใน ราคาที่เหมาะสมและอยางเทา

เทียมกัน  
 

๕.  เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality: Achieve gender equality 

and empower all women and girls)  ตั้งแตป พ.ศ.2573 สหประชาชาติ และประเทศ

ตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับความเทาเทียมกัน ระหวางเพศเปนหลักในการทํางาน และการ

ดําเนินการ ดังกลาวไดบรรลุความเทาเทียมกันทางเพศในการให การศึกษาระหวางเด็กชาย

และเด็กหญิง และปจจุบันผูหญิง สามารถทํางานนอกบานและไดรับคาแรงที่ไมใชจากการทํา

การเกษตรถึงรอยละ 41 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2533 ซึ่งมีเพียง รอยละ 35 เปาหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุงหมายใน การตอยอดความสําเร็จนี้เพื่อใหแนใจวาการยุติการเลือก 
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ปฏิบัติตอเด็กหญิงและผูหญิงในทุกที่อยางถาวร ถึงแมในบาง ภูมิภาคยังมีความไมเทาเทียมกัน

ในการเขาถึงการจางงานที่ ใหคาตอบแทน และยังมีชองวางของคาแรงระหวางชายและ หญิง

ในตลาดแรงงาน และประเด็นที่ยังเปนอุปสรรคสําคัญใน การแกไขปญหาความไมเทาเทียมกัน

ระหวางเพศคือ ความรุนแรง ทางเพศ การฉวยประโยชนทางเพศ งานบาน งานดูแลสมาชิก ใน

ครอบครัวที่ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใดหรือไมไดรบั การปกปองดูแลทางกฎหมายแรงงาน 
   

๖. เปาหมายที่ 6 การมีน้ําสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี (Clean water and sanitation: 

Ensure access to water and sanitation for all) ปญหาดานการขาดแคลนน้ําอาจสงผล

กระทบตอประชาชนท่ัวโลกมากกวารอยละ  40 แตสิ่งท่ี นาตกใจคือ นักวิทยาศาสตร

คาดการณวาปญหาการขาดแคลนน้ํา จะมีความรุนแรงมากขึ้น พรอมกันกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพ ภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ถึงแมประชาการโลก จํานวน 2100 ลานคนจะ

สามารถเขาถึงน้ําสะอาดและ    การมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแตป พ.ศ.2533 แตแหลงน้ําดื่มที่ 

ปลอดภัยนับวันจะมีนอยลงยังคงเปนปญหาที่สงผลกระทบใน ทุกทวีป การท่ีมีนํ้าดื่มที่สะอาด

และปลอดภัยในป พ.ศ.2573 จําเปนตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม โดยจัด ให

มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัย การสงเสริม สุขอนามัยในทุกระดับประชาชน 

สิ่งจําเปนในการปองกันและ ฟนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับน้ํา เชน ความสมบูรณของปาไม 

พื้นที่ชุมน้ําและแมน้ํา เปนสิ่งที่ตองดําเนินการ 
  

๗. เปาหมายที่ 7 การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก (Affordable and clean energy: 

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) ใน

ระหวางป พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 มีจํานวน ประชากรที่มีไฟฟาใชเพิ่มข้ึนอีก 1700 ลาน

คน แตดวย จํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ความตองการ พลังงานที่ราคาถูกก็เพิ่มข้ึน

เชนเดียวกัน เศรษฐกิจโลกท่ี พึ่งพาเชื้อเพลิง ฟอสซิล และการเพ่ิมขึ้นของการปลอย     กาซ

เรือนกระจกไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตอ สภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้

สงผลถึงทุกประเทศใน ทุกทวีปทั่วโลกเปาหมายที่จะเขาถึงไฟฟาในราคาที่เหมาะสม ในทุกที่

ภายในป พ.ศ. 2573 หมายถึงการลงทุนในแหลงพลังงาน ท่ีสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตย 

ลมและความรอน การนํามาตรฐานการประหยัดคาใชจายที่มีประสิทธิภาพมาใชใน อาคารและ

อุตสาหกรรมสามารถลดการใชไฟฟาท่ัวโลกไดถึง รอยละ 14 ซึ่งหมายถึงการลดการสราง

โรงไฟฟาขนาดกลาง ถึง 1300 โรงงาน 
    

๘.  เปาหมายที่ 8 สงเสริมงานที่มีคุณคาและการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ  (Decent work 

and economic growth: Promote inclusive and sustainable economic growth, 

employment and decent work for all) ในชวง 25 ปท่ีผานมาจํานวนผูใชแรงงานที่

ยากจนมีจํานวนลดลงอยางมาก ถึงแมโลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในชวง ป พ.ศ.2551-

2552 ที่กอใหเกิดผลกระทบระยะเวลายาวนาน ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ประชากรชนชั้น
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กลางไดมีการจางงาน เพ่ิมขึ้นเกือบสามเทาของทศวรรษท่ีผานมา เปาหมายของ การพัฒนาที่

ยั่งยืนมุงม่ันที่จะสงเสริมการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจที่มั่นคงยืนนานอันเปนผลมาจากการ

ผลิตที่ดีขึ้น ดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสนับสนุนนโยบายท่ี สงเสริมการประกอบการ

ทางธุรกิจและการสรางงานเปนประเดน็สําคัญ เชนเดียวกับการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ใน

การหยุดการใชแรงงานกดข่ี การใชแรงงานบังคับ การใช แรงงานทาส การคามนุษย ภายในป 

พ.ศ.2573 เปาหมายคือ การจางงานที่เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพโดยเปนการ ทํางานที่มี

คุณคาสําหรับผูหญิงและผูชายทุกคน  
   

๙. เปาหมายที่ 9 การสงเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน (Industry, 

innovation and infrastructure: Built resilient infrastructure, promote sustainable 

industrialization and foster innovation) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถือเปนกุญแจ

สําคัญใน       การพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม เชน การจางงานใหม ๆ การสงเสริมการใช

พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด การสงเสริม อุตสาหกรรมที่ย่ังยืน และการลงทุนในงานวิจัย

ทาง วิทยาศาสตรและนวัตกรรม เหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ใหแข็งแกรงและสงเสริมนวัตกรรมเปนเปาหมายท่ีสําคัญใน การ

พัฒนาซึง่การบูรณาการการพัฒนามีความสําคัญอยางยิ่ง และยังสงผลใหเกิดความกาวหนาใน

เปาหมายอื่น ๆ อีกดวย 
   

๑๐.  เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา (Reduce inequalities: Reduce inequality within 

and among countries)  เปนที่ทราบกันดีวาความเหลื่อมล้ําของรายได ของประชากรที่กําลัง

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จํานวนรอยละ 10 ของ คนที่ร่ํารวยที่สุดมีรายไดมากถึงรอยละ 40 ของรายได

รวมทั่วโลก ขณะที่ผูที่ยากจนที่สุดรอยละ 10 มีรายไดเพียงรอยละ 2-7 ของรายไดรวมทั่วโลก 

ในประเทศกําลังพัฒนาความเหลื่อมล้ํา ของรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 11 ตามการเจริญเติบโตของ

ประชากร ความเหลื่อมล้ําของรายไดเปนปญหาระดับโลกที่ตองการหา ทางออกรวมกัน โดย

การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ การตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 

การสงเสริม ความชวยเหลือการพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากตางชาติไป ยังภูมิภาคที่ยัง

ตองการความชวยเหลือมากที่สุด  
  

๑๑.  เปาหมายที่ 11 การพัฒนาเมืองและชุมชนอยาง ย่ังยืน (Sustainable cities and 

communities: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable) การ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กําลังพัฒนา ควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของการ

ยายถิ่นฐานจากชนบทสูเมือง อันจะนําไปสูการขยายของเมืองขนาดใหญ ในป พ . ศ . 2553 

มี เมืองขนาดใหญจํานวน 10 แหงที่มีพลเมืองมากกวา 10 ลานคน แตในป พ.ศ.2557 มี

เมืองขนาดใหญเกิดขึ้นเปน 28 แหงที่มี ประชากรอาศัยอยู 453 ลานคน รัฐบาลระดับชาติ

และทองถ่ิน กําลังจัดการกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหลานั้นซึ่ง มาพรอมกับปญหา
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ความยากจน การกระจุกตัวของที่อยูอาศัย การทําใหเมืองปลอดภัยและยั่งยืนหมายถึงการ

สรางหลักประกัน ในการเขาถึงที่อยูอาศัยท่ีปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการ

ยกระดับชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการขนสง สาธารณะ การสรางพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ การ

ปรับปรุง   การวางผังเมืองและการจัดการโดยการมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวน 
 

๑๒.  เปาหมายที่ 12 มีการบริโภคและการผลิตอยาง ย่ังยืน (Responsible consumption and 

production) การบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่ยั่งยืน ตอง

สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม โดยมีการเปลี่ยนวิธีในการลด

ผลกระทบ สิ่งแวดลอมจากการบริโภคและการผลิตโดยเฉพาะอยางย่ิง กิจกรรมที่ปลอยกาซ

เรือนกระจกหรือที่เรียกวา รอยเทา คารบอน (carbon footprint) และกิจกรรมที่ใชนํ้ามาก

ที่สุด กิจกรรมภาคเกษตรกรรมเปนภาคท่ีมีการใชนามากที่สุด โดย ปจจุบันสัดสวนการใชนาใน

การชลประทานเพื่อการเกษตรอยู ที่รอยละ 70 ของปริมาณน้ําจากกิจกรรมของมนุษย

ทั้งหมด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการกําจัดขยะที่

เปนพิษคือเปาหมายสําคัญใน การบรรลุวัตถุประสงคนี้ การสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรม ภาค

ธุรกิจและผูบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลด ปริมาณขยะเปนสิ่งสําคัญทัดเทียมกับการ

สนับสนุนให ประเทศกําลังพัฒนากาวสูแผนการบริโภคและการผลิตที่ ยั่งยืนภายในป พ.ศ.

2573  
   

๑๓.  เปาหมายที่ 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate action: Take 

urgent action to combat climate change and its impacts) ทุกประเทศใน โลกไดรับ

ผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจก

ยังเพ่ิมข้ึนอยาง ตอเนื่อง และขณะนี้ระดับของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ ไดเพิ่มสูงขึ้นกวา

รอยละ 50 จากระดับในป พ.ศ.2533 นอกจากน้ีภาวะโลกรอนยังเปนสาเหตุสําคัญที่

กอใหเกิด   การเปลี่ยนแปลงระยะยาวกับระบบภูมิอากาศซึ่งผลลัพธที่ ตามมาอาจไมสามารถ

แกไขไดถาหากไมเริ่มดําเนินการตั้งแต บัดนี้ การเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง และ

ความสามารถ ในการปรับตัวของมนุษยชาติตอภูมิอากาศ ประเทศท่ีเปน เกาะและมีพื้นที่ติด

ทะเลอาจถูกน้ําทวม การเตรียมพรอมตอง ดําเนินควบคูไปกับการสรางความตระหนักรู และ

การบูรณาการ มาตรการตาง ๆ ในนโยบายและกลยุทธระดับชาติ ดวย เจตจํานงทางการเมือง

และการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วทํา ใหยังคงเปนไปไดที่จะจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 

ได ถึงสององศาเซลเซยีสที่สูงกวาระดับยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม  สิ่งนี้จําเปนตองดําเนินการ

รวมกันอยางเรงดวน  
 

๑๔.   เปาหมายที่ 14 การอนุรักษและการใชประโยชน จากทรัพยากรทะเลและชายฝงอยาง

ย่ังยืน (Life below water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and 

marine resources)  มีประชากรมากกวา  3000  ลานคนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเล มี 
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กิจกรรมทาง เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศัย ความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝงทะเล แต ในปจจุบันรอยละ 30 ของปลาทะเลของโลกไดถูกใช

เกินกําลังการเสริมสรางของสิ่งมีชีวิตต่ํากวาระดับจํานวนที่ปลาทะเลจะสามารถแพรพันธุไดทัน

ตามความตองการของ ประชากร เปาหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืนไดสรางกรอบการทํางาน เพื่อ

จัดการและปกปองระบบนิเวศทะเลและชายฝงอยางย่ังยืน จากภาวะมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม

ของมนุษยบนบก  
 

๑๕. เปาหมายที่ 15 การอนุรักษและการใชประโยชน จากระบบนิเวศทางบก (Life on land: 

Sustainable manage forests, combat desertification, halt and reverse land 

degradation, halt biodiversity loss) เปนการสงเสริม การใชประโยชนที่ย่ังยืนของระบบ

นิเวศ การจัดการปาไมและ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผานมาจะพบ ความ

เสื่อมโทรมของที่ดินอยางมากมายแบบท่ีไมเคยเกิด ขึ้นมากอน พื้นที่ปาไมสูญเสียมากถึง 12 

ลานเฮกเตอร ซึ่งจะ สงผลกระทบตอผูที่ยากจนทั่วโลก นอกจากนั้นยังเกิด     การสูญเสียที่ดิน

ทํากิน 30-35 เทา มากกวาที่เคยเกิดข้ึนมาใน อดีต ความแหงแลงและการขยายตัวของ

ทะเลทรายก็ยัง เพิ่มขึ้นทุกป เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน มุงมั่นท่ีจะอนุรักษ และฟนฟู

ประโยชนจากระบบนิเวศทางบกภายในป พ.ศ.2573 เชน การเพิ่มพื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา 

พื้นที่กึ่งแหงแลงและ ภูเขา การสงเสริมการจัดการปาไมอยางยั่งยืน การปองกัน การตัดไม

ทําลายปาอยางจริงจังก็จะชวยบรรเทาผลกระทบ ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พรอมกัน

นั้นตองมี  การดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อที่จะลดความสูญเสียถิ่นที่อยู อาศัยตามธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง เปนสวนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 

มนุษยชาติ  
     

๑๖. เปาหมายที่ 16 การสรางสังคมสันติสุข การสราง ความยุติธรรมและสถาบันอันเปนที่พึ่ง

ของสวนรวม (Peace, justice and strong institutions: Promote just, peaceful and 

inclusive societies) สันติสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเปนกลไกท่ีมีความสําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบัน

โลกมีการแบงแยกมากขึ้น บางภูมิภาคมีความสงบ ความมั่นคงและความเจริญอยาง ตอเน่ือง 

ในขณะที่บางภูมิภาคตกอยูในวงจรของความขัดแยง และความรุนแรงที่ดูเหมือนจะไมมีวัน

สิ้นสุด สิ่งตาง ๆ เหลานี้ สามารถหลีกเลี่ยงไดและควรจะตองไดรับการแกไข เปาหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนมุงมั่นท่ีจะลดความรุนแรงทุก รูปแบบ และเปนแนวทางรวมกันระหวางรัฐบาล 

และชุมชน เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงและความไม มั่นคงไดอยางยั่งยืน การ

สรางความเขมแข็งทางกฎหมายหรือ นิติรัฐ    
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๑๗. เปาหมายที่ 17 การมีสวนรวมของประชาชนใน เปาหมายของการพัฒนาที่ ย่ังยืน 

(Partnerships for the goals: Revitalize the global partnership for sustainable 

development) โลกในปจจุบันคอืยุคแหงการสื่อสาร เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ

สื่อสารอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การกระจายความรูอยาง มากมายใน

ระบบอินเตอรเน็ต การแบงปนขอมูลขาวสาร   การเสริมสรางนวัตกรรม การประสานงานดาน

นโยบายจะ ชวยใหประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการความรูและการพัฒนา เทคโนโลยีอยาง

รวดเร็ว ขณะเดียวกันการสงเสริมการลงทุน ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เปาหมาย

นี้มุงเนนที่ จะสรางความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศ ที่กําลังพัฒนา 

(North-South) และความรวมมือระหวาง ประเทศที่กําลังพัฒนาดวยกัน โดยสนับสนุนแผน

ระดับชาติ เพื่อการบรรลุถึงเปาหมาย การสงเสริมการคาระหวาง ประเทศ และการชวยเหลือ

ประเทศกําลังพัฒนาไดเพิ่ม  การสงออก  

 

๑.๒  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. 256๑ –  2580) 
 

    วิสัยทัศนประเทศไทย 
 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 
 นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย 
๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
 ๑.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 ๒.  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ๓.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 ๔.  ยุทธศาสตรดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตรดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖.  ยุทธศาสตรดานการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
๑.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
     1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีวามจงรักภักดีและธํารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ 
     2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
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    3.  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล  เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแยง   ลด
ความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
    4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามขามชาติ และรักษาดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน   
    5. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  
    6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
    7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น กําหนดปรับแก
กฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับการติดตามประเมนิผลเปนระยะและตอเนื่อง 
2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) 
     เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  สูประเทศรายไดสูงจําเปนตองดําเนินงาน
สําคัญดงันี้ 
 

1.  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
2.  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
3.  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ 
4.  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ  
5.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
6.  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตใน
ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก  (1) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย  (2) วัยเรียน  (3) 
วัยรุน/นักศึกษา  (4) วัยแรงงาน  และ (5) วัยผูสูงอายุ 

2.  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสราง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศกึษาอยางเทาเทียมและ 

3.  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  
4.  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การ

พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ
จิตที่ด ี 

5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะ  วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย 
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สุจริต จิตสานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว   สรางความ
อบอุนและม่ันคงใหสมาชิกในครอบครวั  
 
4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  

1.  สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความมั่นคงทางดาน
รายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหทั่วถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐาน
ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะ ในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปนธรรมในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม  

2.  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหาร
จัดการ และลดความเหลื่อมลาในระบบหลักประกันสุขภาพ  

3.  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  

4.  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน โดยการ
ฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเปนฐานรากที่
เขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยาง
ยั่งยืน  

5.  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  สงเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน  
 
5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.  จัดระบบอนุรกัษ  ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2.  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ  
3.  การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4.  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
5.  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6.  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม  

 
6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  
2.  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4.  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
6.  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
7.  ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
       การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานานทามกลาง
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขน
มากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากที่ประเทศ
ไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแตประเทศไทยมีขอจากัดหลายดาน อาทิ 
คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู  ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงที่เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขา
สูสังคมสูงวัย สงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป ๒๕๕๘ และโครงสราง
ประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็รอยหรอเส่ือมโทรมอยางรวดเร็วซึ่งเปนทั้งตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอ
คุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมี
ปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาค
สวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูขางหลังทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็เปนที่ตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยไปสู
การเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดานไดแก การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตองดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุม
ที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมที่อยูในตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและ
บริการเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณ
ในทุกชวงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคม
ในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินยั มีคานยิมที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้น ในชวงเวลาตอ
จากนี้การพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงขึ้น
ภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตาม
เกณฑเมืองนาอยูที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมใหทั่วถึงและเปนการสราง
ฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพื้นที่เศรษฐกิจใหมมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง 
และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยู เปนพื้นที่
เศรษฐกิจใหมทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก  ดังนั้น ภายใตขอจํากัดของปจจัยพื้นฐานสําหรับการ
พัฒนาประเทศไทยในทุกดานดังกลาว ทามกลางแนวโนมโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยาง
รวดเร็ว และประเทศตางๆ กาลังเรงพัฒนานวัตกรรมและนาํมาใชในการเพิ่มมูลคาผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตเพื่อเปนอาวุธสําคญัในการตอสูในสนามแขงขันของโลกและการใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จึงเปนความทาทายอยางย่ิงสําหรับประเทศไทยที่จะตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร
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ทุกดาน ไดแก การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ทุนมนุษย และการปฏิรูปใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ
อยางย่ิงการปรับปรุงดานกฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น  ยุทธศาสตรการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  จึงประกอบดวยยุทธศาสตร ๑๐ ยุทธศาสตร  ไดแก 
  (๑)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  (๒)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (๓)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
  (๔)  ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
  (๕)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและย่ังยืน  
  (๖)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  (๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

(๘)  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  (๙)  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
  (๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
1.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กลุมที่ 1 (หนองคาย  
หนองบัวลําภู  เลย  อุดรธานี  และ  บึงกาฬ) 
 
วิสัยทัศน  :  “ เปนศูนยกลางการลงทุน  ดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเที่ยว 
                                  ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน” 
 
ยุทธศาสตรที ่๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา   
ยุทธศาสตรที ่๒  พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรที ่๓  พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและ     

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที ่๔  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 
   
แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  4  ป  (พ.ศ.  25๖๑ –  256๔) 
 
 วิสัยทัศน 
     “เมืองยางพารากาวหนา เชื่อมโยงการคาอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย ตามวิถีอารยธรรมลุมน้ําโขง” 
 
 พันธกิจ 
 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร ใหทันสมัย และสรางมูลคาเพิ่ม 
 2.  ปรับปรุงโครงสรางการผลิต แปรรูป อุตสาหกรรมยางพาราโดยใชนวัตกรรม ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดโลก และพัฒนารักษาระบบเสถียรภาพราคายางพาราจังหวัดบึงกาฬ 
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 3.  สงเสริมใหมีการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา 
 4.  พัฒนาระบบโลจิสติกสและการขนสง สิ่งอํานวยความสะดวก 
 5.  เตรียมการยกระดับพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจใหม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 6.  เสริมสรางความม่ันคงพื้นที่ชายแดนดวยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและอาเซียน 
 ๗.  ยกระดับและพัฒนาจุดผอนปรนที่มีประสิทธิภาพเปนดานถาวร ใหมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคสวน 
 ๘.  สงเสริมใหเกษตรกรไดรับมาตรฐาน GAP สําหรับขาว พืชผักและผลไม 
 ๙.  สงเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย 
        ๑๐.  ยกระดับสูเกษตรอินทรยีทั้งระบบ ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายนํ้า 
        ๑๑.  สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําโขงใหครบวงจร และเกิดการลงทุนดาน
การทองเท่ียวของจังหวัด 
        ๑๒.  ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเทาเทียมในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ยกระดับ
รายไดและคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
        ๑๓.  สงเสริมดานการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
        ๑๔.  สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความพรอมเพื่อรองรับการพัฒนา
จังหวัด   
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที ่๑ สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
ยุทธศาสตรที ่๒ พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที ่๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ  
 
๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 

วิสัยทัศน   
 

“เปนองคกรหลักในการใหบริการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางย่ังยืน” 
 
       ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

   ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 
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   ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 

     ๒.๑  วิสัยทัศน (VISION) 
 

     “ สมสนุกนาอยู คูคุณธรรม นําการศึกษา มุงพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
                             สรางความสมดุลอยางย่ังยืน  มั่นคง ม่ังคั่ง และมีความสุข  ” 
 

๒.2  ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพฒันา (Strategy) 
2.2.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

(๑) แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
    แนวทางพัฒนาระบบ กอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบจราจร 

       แนวทางพัฒนาขยายเขตและติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
       แนวทางพัฒนาการวางผังเมือง 
   (๒) ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม 
แนวทางพัฒนาการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

   (๓) ยุทธศาสตรพัฒนาดานแหลงนํ้า 
แนวทางพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคและ    
การเกษตร 

   (๔) ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
แนวทางพัฒนาดานการหารายได การหาผลประโยชนจากทรัพยสินอบต. 

                  (๕) ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                         แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
                          แนวทางพัฒนาดานการกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
               (๖) ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 
                  แนวทางพัฒนาดานการปองกันและระงับโรคติดตอ 
                  แนวทางพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
                       (๗) ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                       แนวทางการพัฒนารักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งการ กําจัดขยะมูลฝอย 
               แนวทางการพัฒนาคุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
                (๘) ยุทธศาสตรพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
               แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
               แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 
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 2.3  เปาประสงค 
2.3.1  ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางทั่วถึง 
๒.3.2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๒.3.3  ระบบประปาเพียงพอครบทุกครัวเรือนและตลอดเวลา  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

เพียงพอ 
๒.3.4.  ประชาชนมีการผลิตและบริการ มีอาชีพที่ดี มีความเปนอยูที่ดี  มั่นคง มั่งคั่ง   
๒.3.5  ประชาชนไดรับการสงเสรมิการเรียนรู  มีแหลงเรียนรูเพียงพอ  

            ๒.3.๖  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบทอด 
               2.3.๗  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   
            ๒.3.๘  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการคุมครองและบํารุงรักษา 
          ๒.3.๙  ประชาชนไดรับบรกิารดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

๒.4  ตัวชี้วัด 
       ๒.4.๑  จํานวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น 
       ๒.4.2  ระบบไฟฟาสองสวางทางสาธารณะเพิ่มข้ึน 
       2.4.๓  จํานวนแหลงน้ําไดรบัการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
       2.4.๔  สังคมปราศจากอาชญากรรม 
       2.4.๕  รอยละของประชาชนที่ไดรับการศึกษา 
       2.4.๖  รอยละของกิจกรรมท่ีสงเสริม อนรุักษศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
       2.4.๗  จํานวนครัวเรือนที่เขาถึงระบบบรกิารสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
       2.4.๘  รอยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับการอนุรักษและบํารุงรักษา 
       2.4.๙  รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน  รองทุกข 
 

    2.5  คาเปาหมาย 
       รอยละ  ๗๐   
 

2.6  กลยุทธ 
2.6.๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง 

โครงสรางพื้นฐาน 
๒.6.2  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค และเพื่อการเกษตร 
2.6.๓  สงเสริมอาชีพ  สงเสริมและสนับสนุนหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6.๔  สงเสริม สนับสนุน ดานการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน 
      2.6.๕  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  ระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
        2.๖.6  ปองกัน รักษา และฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.6.๗  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
2.7.๑  มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน 
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        ๒.7.2  ประชาชนมีอาชีพม่ันคง  อยูดี กินดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        2.7.๓  สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
        2.7.๔  การบริหารจัดการภาครฐั สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
     2.8.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
           ความเชื่อมโยง 
                             ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาขีดความสามารถการคาและ 

การลงทุน  
                             ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๑ ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

๒.8.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
            ความเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔  รักษาความสงบ ความมั่นคง และ
พัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 

                            ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๒ ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม 

 
      2.8.๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
            ความเชื่อมโยง 
                             ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคณุภาพและย่ังยืน  
๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก: ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ยุทธศาสตร      

การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
 
      2.8.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
            ความเชื่อมโยง 
                             ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสรมิและพฒันาการผลิตสินคา 

การเกษตรใหไดมาตรฐาน  
                             ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
      2.8.๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ความเชื่อมโยง 
                             ๑. ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาความสงบ ความม่ันคง และ  

พัฒนาคนสูสังคมคณุภาพ  
                             ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๕ ยุทธศาสตร 

การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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      2.8.๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
             ความเชื่อมโยง 

 ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และ
พัฒนาคนสูสังคมคณุภาพ  

                                ๒.  ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๖ ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสาธารณสุข 

 
      2.8.๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
             ความเชื่อมโยง 
                             ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคณุภาพและย่ังยืน  
                             ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๗ ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
         2.๘.8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
            ความเชื่อมโยง 
                             ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี ๔ รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนา

คนสูสังคมคุณภาพ 
                             ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๘ ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 



สวนที่ ๓  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1.  ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหภาค 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. 2560 –  2579) 
 

 วิสัยทัศน 
             “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
         ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย 
๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
 ๑.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 ๒.  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ๓.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 ๔.  ยุทธศาสตรดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 ๕.  ยุทธศาสตรดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖.  ยุทธศาสตรดานการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
๑.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 
   1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีวามจงรักภักดีและธํารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ 
        2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
   3.  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล  เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแยง   ลด
ความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
   4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามขามชาติ และรักษาดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน   
   5. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  
   6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
   7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากขึ้น กําหนดปรับแก
กฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับการติดตามประเมนิผลเปนระยะและตอเนื่อง 
2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) 



 
     เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  สูประเทศรายไดสูงจําเปนตองดําเนินงาน
สําคัญดงันี้ 
 
1.  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
2.  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
3.  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ 
4.  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ  
5.  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา  
6.  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก  (1) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย  (2) วัยเรียน  
(3) วัยรุน/นักศึกษา  (4) วัยแรงงาน  และ (5) วัยผูสูงอายุ 
2.  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสรางและ
ระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศกึษาอยางเทาเทียมและ 
3.  ปลูกฝงระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  
4.  การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  
5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะ  วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต จิตสานึก
สาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครวั   สรางความอบอุนและมั่นคงให
สมาชิกในครอบครัว  
 
4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  
 
1.  สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยสรางความมั่นคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหทั่วถึงเปนธรรมทั้งในดานบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐานทรพัยากรตางๆ โดยเฉพาะ ในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปน
ธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
2.  พัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ 
และลดความเหลื่อมลาในระบบหลักประกันสุขภาพ  



3.  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  
4.  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน โดยการฟนฟู
บทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรกัษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเปนฐานรากที่เขมแข็งใน
สังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน  
5.  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  สงเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  
 
5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.  จัดระบบอนุรักษ  ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2.  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ  
3.  การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4.  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  
5.  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6.  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  
 
6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
1.  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  
2.  การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  
3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครฐั  
4.  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
6.  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
7.  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 
          การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานาน
ทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแขงขันดานเศรษฐกิจ
จะเขมขนมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้นเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยี
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่
ประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแตประเทศไทยมีขอจากัดหลายดาน อาทิ 
คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู  ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูง 



ที่เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหขาดแคลน
แรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป ๒๕๕๘ และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรม
อยางรวดเร็วซึ่งเปนทั้งตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลให
การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง
ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็
เปนที่ตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน
ไดแก การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งตอง
ดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมที่อยูใน
ตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหทั่วถึง
ในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยมที่ดี
และมีความรบัผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้น ในชวงเวลาตอจากน้ีการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพื้นที่
และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงขึ้นภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการ
ใชที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑเมืองนาอยูที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และสังคมใหทั่วถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพื้นที่เศรษฐกิจใหมมากขึ้น ซึ่ง
จะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยู เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก  ดังนั้น 
ภายใตขอจํากัดของปจจัยพื้นฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกดานดังกลาว ทามกลางแนวโนมโลกที่
มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ กาลังเรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใช
ในการเพิ่มมูลคาผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเปนอาวุธสําคัญในการตอสูในสนามแขงขันของโลก
และการใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางย่ิงสําหรับประเทศไทยที่
จะตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหเปนระบบ
โครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย และการปฏิรูปใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับปรุงดานกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผนดิน ดังน้ัน  ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  จึงประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๑๐ ยุทธศาสตร  ไดแก 
 (๑)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 (๒)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 (๓)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
 (๔)  ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 (๕)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน  
 (๖)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 (๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส 



 (๘)  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 (๙)  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 (๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
1.3  THAILAND  4.0 
“ไทยแลนด 4.0”   เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือ  โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล  ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
สําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ  เพื่อปรับแก  จัดระบบ  ปรับทิศทาง  และสรางหนทาง
พัฒนาประเทศใหเจริญ  สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว  
รุนแรงในศตวรรษท่ี  21 ได  
 “ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน เปนตน  
 “ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา  
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เคร่ืองเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน  
 ”ประเทศไทย 3.0”  เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิตและขาย สงออก
เหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน แต ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 
รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลาง อยูอยางนี้ไมได ตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจสรางประเทศ จึงเปนเหตุให
นําไปสูยุค 
”ประเทศไทย 4.0”  ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) มีรายไดสูง 
 
“ประเทศไทย 4.0” เปนโครงสรางเศรษฐกิจ สู “Value– Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 
.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สรางมูลคาคอนขางตํ่า ไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 
 
 
1.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กลุมที่ 1 (หนองคาย  หนองบัวลําภู  
เลย  อุดรธานี  และ  บึงกาฬ) 
 
วิสัยทัศน  :  “ เปนศูนยกลางการลงทุน  ดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเที่ยว 



                                  ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน” 
 
ยุทธศาสตรที ่๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา   
ยุทธศาสตรที ่๒  พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรที ่๓  พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที ่๔  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 
   
แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  4  ป  (พ.ศ.  2558 - 2561) 
 
 วิสัยทัศน 
  “ศูนยกลางพาราภาคอีสาน  สะพานการคา  บานเมืองนาอยู  สูประชาคมอาเซยีน” 
 
 พันธกิจ 
 
 1.  มุงสรางและปรับปรุงระบบโครงสรางบริการพื้นฐาน  เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหท่ังถึง  โดยใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  (Creative  Economy) 
 2.  พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการคา  การลงทุน  และการ
ทองเที่ยว 
 3.  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พัฒนาแหลงทองเที่ยว  อยางย่ังยืน 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  ภัยทางสังคม  ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
 6.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคสวนใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเชียน 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที ่๑ สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
ยุทธศาสตรที ่๒ พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที ่๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ  
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 
วิสัยทัศน   
 
 “เปนองคกรหลักในการใหบริการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางยั่งยืน” 



 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 
 ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทนุ 
 ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 
     วิสัยทัศน (VISION) 
 
“ สมสนุกนาอยู คูคุณธรรม นําการศึกษา มุงพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
                             สรางความสมดุลอยางย่ังยืน  มั่นคง ม่ังคั่ง และมีความสุข  ” 
 
      ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา (Strategy) 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรงุ บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
แนวทางพัฒนาระบบ กอสราง ติดต้ัง ปรับปรุง ระบบจราจร 
แนวทางพัฒนาขยายเขตและติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
แนวทางพัฒนาการวางผังเมือง 
ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม 
แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม 
แนวทางพัฒนาการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ยุทธศาสตรพัฒนาดานแหลงน้ํา 
แนวทางพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคและการเกษตร 
 
 
ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
แนวทางพัฒนาดานการหารายได การหาผลประโยชนจากทรัพยสินอบต. 
           ๕.   ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                ๑.  แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
                 ๒.  แนวทางพัฒนาดานการกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 



           ๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 
       ๑.  แนวทางพัฒนาดานการปองกันและระงบัโรคติดตอ 
       ๒.  แนวทางพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
           ๗.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
               ๑. แนวทางการพัฒนารักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การ กําจัดขยะมูลฝอย 
       ๒.  แนวทางการพัฒนาคุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๘.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
       ๑.  แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
       ๒.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 
 
    เปาประสงค 
          1.  ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางทั่วถึง 
      2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
       3.  ระบบประปาเพียงพอครบทุกครัวเรอืนและตลอดเวลา  แหลงน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
         4.  ประชาชนมีการผลิตและบริการ มีอาชีพที่ดี มีความเปนอยูที่ดี  มั่นคง มั่งค่ัง   
          ๕.  ประชาชนไดรับการสงเสริมการเรียนรู  มีแหลงเรียนรูเพียงพอ  
          ๖.  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบทอด 
               ๗.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   
         ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการคุมครองและบํารุงรักษา 
        ๙.  ประชาชนไดรับบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
   ตัวชี้วัด 
   ๑.  จํานวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการเพิ่มมากขึ้น 
   ๒.  ระบบไฟฟาสองสวางทางสาธารณะเพิ่มขึ้น 
   ๓.  จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
   ๔.  สังคมปราศจากอาชญากรรม 
   ๕.  รอยละของประชาชนท่ีไดรับการศึกษา 
   ๖.  รอยละของกิจกรรมที่สงเสริม อนุรักษศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
   ๗.  จํานวนครัวเรือนท่ีเขาถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
   ๘.  รอยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับการอนุรกัษและบํารงุรกัษา 
   ๙.  รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน  รองทุกข 
 
    คาเปาหมาย 
     รอยละ  ๗๐   
 
     กลยุทธ 
     ๑.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐาน 
     ๒.  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร 



     ๓.  สงเสริมอาชีพ  สงเสริมและสนับสนุนหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.  สงเสริม สนับสนุน ดานการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
     ๕.  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  ระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๖.  ปองกัน รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๗.  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
      จุดยืนทางยุทธศาสตร 
     ๑.  มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน 
     ๒.  ประชาชนมีอาชีพมั่นคง  อยูด ีกินดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     ๓.  สงเสริมดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
     ๔.  การบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
        ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน  
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
    ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
         ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคม
คุณภาพ 
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 
 
    ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
         ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก: ยุทธศาสตรที่  ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา 
 
    ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
         ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาการเกษตรใหได
มาตรฐาน  
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
 



    ๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคม
คุณภาพ  
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
    ๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
          ความเชื่อมโยง 
          ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคม
คุณภาพ  
          ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 
 
    ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
          ความเชื่อมโยง 
          ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
           ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
    
    ๘.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
         ความเชื่อมโยง 
         ๑.  ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคม
คุณภาพ 
         ๒.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก:  ยุทธศาสตรที่  ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ 
 



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  1 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  2 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  2 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ -

ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  4 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐    พื้นที่กอสราง

   เพื่อใหประชาชนมีความ ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

   สะดวกในการสัญจร

๕ กอสรางถนน คสล. หนาศูนย  หมู  ๗    ไป-มา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - ๔๐๐,๐๐๐ -  -      ประชาชนสัญจร     กองชาง

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร      ไปมาสะดวก

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู  ๘ พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

7 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 2 ดินลูกรังอัดแนนไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    ปริมาณดินลูกรัง

๑,๒๕๐ ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย

8 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐  -  - - ระยะทางที่

หมูที่  ๒ ซอมแซม

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 35



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

9 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 1 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

10 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 3 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

11 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 4 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

12 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมู 5 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.    ปริมาณดินลูกรัง      ประชาชนสัญจร    กองชาง

พรอมปรับเกลี่ย      ไปมาสะดวก

13 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 6    เพื่อใหประชาชนมีความ ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

   สะดวกในการสัญจร ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

   ไป-มา พรอมปรับเกลี่ย

14 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 7 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

15 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่  8 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

16 กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.       เพื่อระบายน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  ๔๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ระยะทาง น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ ๑       ใหไหลไดสะดวก 1๐๐ เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 36



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

17 กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่

หมู  ๖ กอสราง

18 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐ เมตร - ๔๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -

  หมู 7 

19 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๑ ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

19 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๑ ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - -

      เพื่อระบายน้ํา ๑,๐๐๐ เมตร     น้ําไหลไดสะดวก

20 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๓       ใหไหลไดสะดวก ระยะทางไมนอยกวา   - ๑๐๐,๐๐๐ - -     ไมทวมขัง     กองชาง

๑,๐๐๐ เมตร

21 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๔ ระยะทางไมนอยกวา   - ๑๐๐,๐๐๐ -      ระยะทางที่

๑,๐๐๐ เมตร     ซอมแซม

22 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๕ ระยะทางไมนอยกวา  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - -

๑,๐๐๐ เมตร

23 วางทอระยายน้ํา มอก.ชั้น 3 หมู 6 ระยะทางไมนอยกวา  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -

24  เมตร

24 กอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ ๓ เพ่ือระบายน้ําใหไหล ระยะทางไมนอยกวา   - - - ๒๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่    น้ําไมทวมขัง     กองชาง

ไดสะดวก ๑,๐๐๐ เมตร กอสราง

๒๕ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพลังงาน  เพ่ือใหประชาชนมีความ จํานวน  ๘    แหง  -  - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนแหง ไมมีอุบัติเหตุจากการ กองชาง

แสงอาทิตยหมูที่ ๑ – ๘ ปลอดภัยในการจราจร จราจร

26 การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมีความ จํานวน  20  จุด ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    จํานวนจุดที่ ประชาชนมีความ    กองชาง

สองสวางทาง หมูที่  5 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้ง ปลอดภัย

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ 37



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

27 การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมีความ ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -    จํานวนจุดที่ ประชาชนมีความ    กองชาง

สองสวางทาง หมูที่ 7  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมนอยกวา 2๐ จุด ติดตั้ง ปลอดภัย

28 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐

หมูที่ 2      เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หมูที่ 2      เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา

29 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร     ใชเพ่ือการเกษตร ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ - -    ดําเนินการ    ใชทําการเกษตร

หมูที่ 4  

30 การขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมปก เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐  - - - ระยะทางที่ ประชาชนมีไฟฟา

เสาพาดสาย หมูที่ ๘ ครบทุกครัวเรือน ขยายเขต ใชทุกครัวเรือน

31 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่  2       เพื่อระบายน้ํา ระยะทางไมนอยกวา 200 เมตร  - 200,000 400,000     -      ระยะทาง      น้ําไมทวมขัง

32 กอสรางรองระบายน้ํา คสล. หมู 5       ใหไหลไดสะดวก ระยะทางไมนอยกวา 140 เมตร  - 200,000 - - ที่กอสราง      กองชาง

๓๓ การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐

สองสวางทาง หมูที่ 2  ไมนอยกวา 26 จุด 

๓๔ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา     เพื่อใหประชาชน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -   

สองสวางทาง  หมู ๓     มีความปลอดภัย ไมนอยกวา 26 จุด    จํานวนจุดที่     ประชาชนมีความ

๓๕ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา     ในชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้ง     ปลอดภยั

สองสวางทาง  หมู ๔ ไมนอยกวา 26 จุด 

36 ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา จํานวน     ๑๐     จุด  - ๑๐๐,๐๐๐

สองสวางทาง  หมู ๔ สายรอบบาน - -

38

๓๕๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

37 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูท่ี ๓ ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๒๐๐,๐๐๐ -

สายไปอางเก็บน้ําหวยดินแดง    เพ่ือใหมีระบบไฟฟาเพื่อ

38 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมปกเสาพาดสาย    การเกษตร ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ -

งบประมาณและที่ผานมา

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

38 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมปกเสาพาดสาย    การเกษตร ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ -

หมูที่  2    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา    กองชาง

39 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูท่ี ๕ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง   ๑๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    ดําเนินการ    ใชทําการเกษตร

หมูที่  5

40 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

หมูที่ 6  เพ่ือการเกษตร

41 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือใหประชาชนสะดวก ระยะทาง   20  เมตร -  - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระยะทาง ประชาชนมีความ

หมู  4 ในการสัญจรไปมา สะดวกในการสัญจร

๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

๓,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐

39



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การฝกอบรมและทบทวน อปพร. เพ่ือฝกอบรม อปพร. จํานวนปละ  ๑๐๐  คน 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวน อปพร.ที่ อปพร.ไดรับการ

รับการฝกอบรม ฝกอบรม

๒ การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย จํานวนปละ  ๕  ครั้ง 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวนครั้งที่ไดรับ ประชาชนในพื้นที่

การแกไข ไดรับการชวยเหลือ

งบประมาณและที่ผานมา

         2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การแกไข ไดรับการชวยเหลือ

๓ การอํานวยความสะดวกประชาชน จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        

ชวงเทศกาลออกพรรษา    สํานักปลัด

๔ การอํานวยความสะดวกประชาชน    เพื่อความปลอดภัย จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000            จํานวนครั้งที่     ประชาชนมีความ

ชวงเทศกาลปใหม    ในชีวิตและทรัพยสิน      จัดกิจกรรม     ปลอดภยัในชีวิต

๕ การอํานวยความสะดวกประชาชน     ของประชาชน จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000            และทรัพยสนิ

ชวงเทศกาลสงกรานต

๖ ฝกอบรมปองกันและตอตานยาเสพติด   เพื่อปองกันปญหา จํานวนปละ  ๑๐๐  คน 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนคนที่รับ ปญหายาเสพติด

  ยาเสพติด การฝกอบรม ลดลง

180,000    180,000       180,000      180,000   180,000      

40



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการพัฒนาศูนยชวยเหลือประชาชน   เพื่อแกไขปญหาความ จํานวน  1 แหง 20,000     20,000        30,000       30,000     30,000        จํานวนแหงที่ได ประชาชนไดรับการ

เดือนรอนของประชาชน รับการพัฒนา ชวยเหลือ

๒ โครงการ จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน   เพื่อใชเปนขอมูลพัฒนา จํานวน ๘  หมูบาน 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนหมูบาน ไดขอมูลที่แทจริง

ที่จัดเก็บขอมูล

๓ โครงการฝกอบรมพัฒนาสงเสริมกิจกรรม   เพ่ือพัฒนากิจกรรมกลุม ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง กลุมสตรี เด็ก และ

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

๓ โครงการฝกอบรมพัฒนาสงเสริมกิจกรรม   เพ่ือพัฒนากิจกรรมกลุม ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง กลุมสตรี เด็ก และ

กลุม สตรี   สตรี เด็ก และเยาวชน  ที่จัดฝกอบรม เยาวชน มีศักยภาพ

มากขึ้น

๔ โครงการอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน   เพื่อพัฒนาฝมือ ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง แรงงานสตรี ไดรับ

กลุมสตรี แรงงานสตรี ที่จัดฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ    สํานักปลัด

๕ โครงการวันผูสูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ผูสูงอายุ  หมูที่  ๑-๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายไุดทํา

เขารวมกิจกรรม กิจกรรมรวมกัน

๖ โครงการฝกอบรมและสงเสริม เพ่ือฝกอบรมอาชีพผูพิการ ผูพิการ หมูที่  ๑-๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการ ผูพิการไดรับ

อาชีพผูพิการ เขารวมกิจกรรม การฝกอาชีพ

๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกระบวน  เพื่อจัดเวทีประชาคม จํานวนปละ ๒ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้ง มีแผนชุมชนและแผน

การจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชน ที่จัดเวทีประชาคม พัฒนาระดับตําบล

๘ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกระบวน เพ่ือจัดเวทีประชาคม จํานวนปละ  ๒ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนและ

การมีสวนรวมในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น เวทีประชาคม สังคมมีความเขมแข็ง

แผนพัฒนาทองถิ่น

๙ โครงการ อบต.สมสนุกเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชน จํานวน ปละ ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้ง ประชาชนเกิด

นอกสถานที่ ที่จัดกิจกรรม ความพึงพอใจ

๔๑

300,000   300,000      260,000     220,000   220,000      



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๙ การแขงขันกีฬาประชาชน เพื่อจัดการแขงขันกีฬา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนสุขภาพ

ภายในตําบล ที่แขงขัน กายและสุขภาพจิตดี

๑๐ การแขงขันกีฬาเยาวชน หางไกลยาเสพติด เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เยาวชน หางไกล

ภายในตําบล ที่แขงขัน ยาเสพติด

๑๑ การแขงขันกีฬาเพ่ือตานยาเสพติด เพ่ือรณรงคใหประชาชนหาง จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชน

ไกลยาเสพติด ที่แขงขัน หางไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ไกลยาเสพติด ที่แขงขัน หางไกลยาเสพติด

๑๒ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางจิตสาํนึกที่ดี จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

แกประชาชนทั่วไป ใหแกประชาชนทั่วไป ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง สภาเด็กมีศักยภาพ

และเยาวชน ตําบลสมสนุก สภาเด็กฯ ที่จัดกิจกรรม มากยิ่งขึ้น    สํานักปลัด

๑๔ โครงการหมูบานสะอาด ชุมชนนาอยู เพ่ือรณรงคดานความสะอาด จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวนครั้ง ชุมชนสะอาด  นาอยู

ของหมูบานและชุมชน ที่ดําเนินการ

๑๕ ตอเติมศาลาประชาคม  หมู 1 เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ จํานวน  ๑  แหง ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหง ประชาชนไดมีสถานที่

จัดกิจกรรมรวมกัน ที่กอสราง จัดกิจกรรมรวมกัน

๑๖ โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด เพ่ืออบรมใหความรูแก จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

แกนนําเยาวชน ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๗ โครงการปองกันและแกไขปญหาความ เพ่ือรณรงคปองกันปญหา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

รุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๘ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือใหประชาชนมีสขุภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัดซื้อ ประชาชนมีสุขภาพ

หมู  ๑ แข็งแรง แข็งแรง

๑๙ กอสรางโรงเลี้ยงไหม หมูที่  1 เพ่ือสงเสริมอาชีพแก จํานวนปละ  ๑ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัดซื้อ ประชาชนมีสุขภาพ

บานศรีสวางพัฒนา เกษตรกร แข็งแรง

๓๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ 42



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ  ๘  หมูบาน ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายมุีคณุภาพ

ผูสูงอายุ ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 การสงเคราะหผูพิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูพิการ  ๘  หมูบาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการที่ ผูพิการมีคุณภาพ    สํานักปลัด

ผูพิการ ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

3 การสงเคราะหผูปวยเอดส เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูปวยติดเชื้อเอดส  ๘  หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูปวยเอดสที่ ผูปวยเอดสมีคุณภาพ

ผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

๗,๐๕๐,๐๐๐ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 ขยายเขตประปา จํานวน   ๘  หมูบาน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

  จํานวนหมูบาน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

        3.1 แผนงานการพาณิชย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา

  จํานวนหมูบาน

2 เจาะบอบาดาล    เพื่อใหประชาชนมีน้ํา จํานวน   ๘  หมูบาน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ที่ดําเนินการ    ประชาชนมีน้ํา     สํานักปลัด

   อุปโภค  บริโภค    เพื่อการอุปโภค

3 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดกลาง   อยางเพียงพอ จํานวน  3  แหง  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวนแหง    บริโภคอยางเพียงพอ

ที่ดําเนินการ

4 ซอมบํารุงระบบประปา เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสินของ จํานวน  8  แหง ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนแหง ทรัพยสินของทางราชการ สํานักปลัด

ทางราชการ ที่ดําเนินการ ไดรับการบํารุงรักษา

๓๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

         3.๒  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่ ๑,2,5 ดินขุดแตละแหงไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ - -

 ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.

2 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่  ๓     เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -    ปริมาณดินขุด    ประชาชนมีน้ําใช    กองสงเสริม

   เพื่อการเกษตรตลอดป  ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.    ในการเกษตร    การเกษตร

3 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่  ๖  ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐  - -     ตลอดป

68,000 ลบ.ม.

4 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมู 8 ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ - -

 ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.

-           1,200,000   300,000     -           -              

-           
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใหแรงงาน  ไดรับการ  เกษตรกร จํานวน ๑๐๐  คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนแรงงาน เกษตรกรมีความ

พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ที่ไดรับการอบรม ชํานาญงานมากขึ้น   กองสงเสริม

2 ฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญา เพ่ือฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เกษตกรมีความรูใน   การเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรม เรื่องเกษตรทฤฎีใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

งบประมาณและที่มา

       4.1 แผนงานการเกษตร

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ สงเสริมกิจการลานยาง เพ่ือสงเสริมกิจการลานยาง ลานยาง  จํานวน  ๕  แหง  - ๕๐,๐๐๐ จํานวนลานยาง กิจการลานยางได กองสาธารณสุข

ที่ไดรับการพัฒนา รับการพัฒนา

๒ พัฒนากิจการประปา เพ่ือพัฒนากิจการประปา พัฒนากิจการประปา   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี ระบบประปามีการ

จํานวน  ๘   หมูบาน ไดรับการพัฒนา พัฒนาที่ดีขึ้น

๓ กอสรางตลาดสด เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ จํานวน   ๑   แหง  - ๕๐๐,๐๐๐ - - จํานวนแหง ประชาชนมีอาชีพ    สํานักปลัด

และรายไดเพิ่มขึ้น ที่กอสราง และรายไดเพิ่มขึ้น

๔ กอสรางโรงฆาสัตว เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ จํานวน  ๑  แหง  - ๕๐,๐๐๐ - - จํานวนแหง การฆาสัตวเปนไป

ฆาสัตวอยางถูกสุขลักษณะ ที่กอสราง อยางถูกตอง

-           700,000      100,000     100,000   -              46

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

       4.2  แผนงานการพาณิชย

งบประมาณและที่มา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโรงเรียนสพฐ. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมอาหาร เด็กนักเรียน ทุกคน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่ได นักเรียนไดรับอาหาร

กลางวัน รับอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ

2 การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒ แหง๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนศนูยฯที่ได เด็กนักเรียนมีอุปกรณ

การเรียนการสอน รับการสนับสนุน การเรียน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

       5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

การเรียนการสอน รับการสนับสนุน การเรียน

3 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นมเด็กนักเรียน ทุกคน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่ไดรับ เด็กนักเรียนสุขภาพ

โรงเรียนสพฐ.และศูนยฯ อาหารเสริม (นม) สมบูรณ แข็งแรง

4 สงเสริมความรูคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือสงเสริมความรูแกคณะ คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนกรรมการ คณะกรรมการศูนย   กองการศึกษา

กรรมการศูนยพัฒนาฯ จํานวน  ๒  แหง ศูนยเด็กที่ไดรับ มีความรูเพิ่มขึ้น   ศาสนา และ

การฝกอบรม    วัฒนธรรม

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการ จํานวน  ๒  แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ ศูนยฯมีงบประมาณ

สถานศึกษา บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

6 โครงการจัดนิทรรศการศูนยพัฒนา เพ่ือสงเสริมความรูแก จํานวน  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กและผูปกครอง

เด็กเล็ก  4.0 เด็กนักเรียนและผูปกครอง จัดกิจกรรม มีความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

7 ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กและผูปกครอง

เด็กนักเรียนและผูปกครอง จัดกิจกรรม มีความพรอมกอน

เขาเรียน

๗,๑๕๐,๐๐๐ ๗,๑๕๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐

๔๗



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๘ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติจํานวน  ปละ  ๑  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กไดรวมกิจกรรม

จัดกิจกรรม

๙ โครงการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือใหเด็กนักเรียนเรียนรู เด็กนักเรียน จํานวน ๑๔๐ คน 20,000    20,000       20,000      20,000    20,000       จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดเรียน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

       5.1 แผนงานการศึกษา

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

งบประมาณและที่ผานมา

๙ โครงการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือใหเด็กนักเรียนเรียนรู เด็กนักเรียน จํานวน ๑๔๐ คน 20,000    20,000       20,000      20,000    20,000       จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดเรียน

ภูมิปญญาชาวบาน นักเรียน รูภูมิปญญาชาวบาน

๑๐ โครงการโรงเรียนผูปกครอง เพื่อใหความรูผูปกครอง จํานวน100  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูปกครอง ผูปกครองมีความรู

ที่เขารวมกิจกรรม เพ่ิมมากขึ้น

๑๑ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความ จํานวน  ๒  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด เด็กนักเรียนมีความ   กองการศึกษา

จงรักภักดี กิจกรรม จงรักภักดี   ศาสนา และ

12 โครงการเสริมสราง อีคิว  ไอคิว เพ่ือจัดกิจกรรมการเสริมสรางจํานวน  ๒  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้งที่จัด เด็กนักเรียนมีอีคิว   วัฒนธรรม

อีคิว และไอคิว ใหแกเด็ก กิจกรรม ไอคิวดี

๑๓ โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร เพ่ือจัดกิจกรรมประเพณี จํานวนปละ ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับ

วันขึ้นปใหม วันขึ้นปใหม จัดกิจกรรม ความรูนอกหองเรียน

๑๔ โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหเด็กฝกรูแพ รูชนะ รูอภัยจํานวนปละ ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เด็กเขาใจการ

ที่แขงขัน แขงขันกีฬา

170,000    170,000       170,000      170,000   170,000      48



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการจัดงานวันสงกรานต เพ่ือการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง วัฒนธรรมไดรับการ

ในวันสงกรานต ที่จัดกิจกรรม อนุรักษ

๒ ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษประเพณีทองถ่ิน จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประเพณี ไดรับการ

ตําบลสมสนุก อนุรักษ

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

     5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

           5.๒   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ตําบลสมสนุก อนุรักษ

๓ การฝกอบรมศีลธรรม จริยธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหแก จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชน/จนท.รัฐ

วันเขาพรรษา ประชาชนและพนักงาน มีศีลธรรมและคุณธรรม   กองการศึกษา

๔ โครงการปฏิบัติธรรมชวงเทศกาล เพ่ือใหประชาชนมีโอกาส จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชน/ จนท.รัฐ   ศาสนา และ 

เขาพรรษา ฝกปฏิบัติธรรม มีศีลธรรมและคุณธรรม   วัฒนธรรม

๕ โครงการแขงเรือประเพณีและ เพ่ือการแขงขันเรือประเพณี จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  จํานวนครั้ง ขนบธรรมเนียม

ลอยกระทง และลอยกระทง ที่จัดกิจกรรม ประเพณี ไดรับการ

อนุรักษ

๖ โครงการประเพณีของดีปากคาด เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนรูจักอําเภอ

กิจกรรม ปากคาดมากขึ้น

๗ โครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกดาน จํานวนปละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับ

ใหแกเด็กนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม แกเด็ก จัดกิจกรรม การปลูกฝงคณุธรรม

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

49



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การรณรงคปองกันโรคเอดส เพ่ือรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวนปละ  ๑ ครั้ง   - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง จํานวนผูติดเชื้อลดลง

ที่รณรงค

2 โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก เพ่ือการรณรงคและปองกันโรคจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เพ่ือลดการระบาด

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข

       6.1 แผนงานการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก เพ่ือการรณรงคและปองกันโรคจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เพ่ือลดการระบาด

ไขเลือดออก ที่รณรงค โรคไขเลือดออก

๓ โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ไมมีสุนัขบา

ที่รณรงค ในตําบล

4 การสงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายจํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชตําบลสมสนุก

ที่จัดกิจกรรม มีสุขภาพแข็งแรง

๕ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ เพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและใจจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยฯ    กองสาธารณสุข

ผูดอยโอกาส แกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูดอยฯ ที่จัดกิจกรรม มีสุขภาพกาย/จิต ดี

๖ การรณรงคอาหารสะอาด รดชาดอรอย เพ่ือรณรงคอาหารสะอาด จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนตระหนักถึง

รดชาดอรอย ที่จัดกิจกรรม การปรุงอาหารที่สะอาด

7 โครงการอบรมหมอหมูบานใน เพ่ือฝกอบรมหมอหมูบาน จํานวนปละ  ๑ ครั้ง   - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ตัวแทนชาวบานมี

พระราชประสงค ที่จัดกิจกรรม ความรูมากขึ้น

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน เพ่ือจัดระบบสุขาภิบาล จํานวนปละ  2 ครั้ง  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง โรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนและชุมชน ที่จัดกิจกรรม ไดรับการจัดระบบฯ

9 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือปองกันและแกไข จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง รณรงคและแกไข

To be number one ปญหายาเสพติด ที่จัดกิจกรรม ปญหายาเสพติด

210,000   410,000      410,000     410,000   410,000      50



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยและ จํานวน  ๘  หมูบาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน ชุมชนมีการกําจัดขยะ

สิ่งปฏิกูล ที่ดําเนินการ ตนทาง

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

      7.1 แผนงานการสาธารณสุข

สิ่งปฏิกูล ที่ดําเนินการ ตนทาง

๒ โครงการธนาคารขยะ เพ่ือรณรงคการลดปริมาณ จํานวน  ๘  หมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน ชุมชนมีการกําจัดขยะ

ขยะมูลฝอย ที่ดําเนินการ ตนทาง

  กองสาธา-

๓ โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะ จํานวน  ๑  แหง  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ตําบลมีที่กําจัด มีระบบกําจัดขยะใน   รณสุข

(เบ้ืองตน) มูลฝอย เปนของตนเอง พื้นที่ของตําบล

70,000     70,000        630,000     130,000   130,000      

๕๑



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 รณรงคใชปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อลดการใชสารเคมี จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ที่จัดกิจกรรม ดี หางไกลโรคภัย สนง.เกษตร

2 อนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาสภาพดินและ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ทรัพยากรดินและน้ํา

แหลงน้ํา ที่จัดกิจกรรม ไดรับการอนุรักษ

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

      7.2  แผนงานการเกษตร

แหลงน้ํา ที่จัดกิจกรรม ไดรับการอนุรักษ

3 สงเสริมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณตนไม จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ปริมาณตนไมเพ่ิม

ลดโลกรอน ที่จัดกิจกรรม มากข้ึน    กองสงเสริม

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวนปละ  ๔  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง มีสถานที่พักผอน    การเกษตร

ที่ดําเนินการ หยอนใจที่สวยงาม

๕ การปรับปรุงภูมิทัศนหัวยหินลาด หมู 8 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน ๑ แหง - - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนแหง มีสถานที่พักผอน

ที่ดําเนินการ หยอนใจที่สวยงาม

๖ โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีความ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ที่จัดกิจกรรม มั่นคงในชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง

๗ โครงการลดความเสี่ยงจากกการระบาด เพ่ืออบรมใหเกษตรกรมีความรูเกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๓๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับความสําเร็จ รอยละ ๘๐ เกษตรกร

ของศัตรูพืช ในการควบคุมศัตรูพืช ของการดําเนินงาน ที่อบรมมีความรู    สนง.เกษตร

ของการดําเนินงาน มากขึ้น

๘ โครงการปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต เกษตรกรสามารถผลิตปุย เกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๒๐   - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับความสําเร็จ รอยละ ๘๐ เกษตรกร

อินทรียใชเองได ของการดําเนินงาน ที่อบรมมีความรู

มากขึ้น

180,000   210,000      210,000     260,000   260,000      52



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือใหประชาชนมีคณุธรรม จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   จํานวนครั้ง ประชาชนมีจิต

แกประชาชนดานการเมืองการปกครอง และจริยธรรม ๘  หมูบาน ที่ดําเนินการ สํานึกที่ดี

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือสงเสริมการจัดการ จํานวน ๘ หมูบาน 50,000     500,000      500,000     50,000     50,000        จํานวนหมูบาน การเลือกตั้งไดรับ

      8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี

  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือสงเสริมการจัดการ จํานวน ๘ หมูบาน 50,000     500,000      500,000     50,000     50,000        จํานวนหมูบาน การเลือกตั้งไดรับ

เลือกตั้ง การสงเสริม

๓ พัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.สมสนุก 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

บุคลากร ที่ดําเนินการ มากชึ้น

๔ โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  50,000     50,000        400,000     50,000     50,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

ศึกษาดูงาน บุคลากร ที่ดําเนินการ มากชึ้น     สํานักปลัด

๕ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกูภัย เพ่ืออบรมทีมกูภัยตําบล จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

สมสนุก ที่ดําเนินการ มากชึ้น

๖ อุดหนุนสวนราชการ เพ่ืออุดหนุนสวนราชการ สวนราชการที่ขอรับการ 100,000   100,000      100,000     100,000   100,000      จํานวนแหง การดําเนินงาน

สนับสนุน ที่ไดรับการอุดหนุน บรรลุผลสําเร็จ

7 โครงการใชจายแขงขันกีฬาทองถิ่น เพ่ือสรางความสัมพันธของ จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ความสัมพันธระหวาง

สัมพันธ ประชาชนระหวางตําบล ที่แขงขัน ตําบลเขมแข็งยิ่งขึ้น

8 กอสรางโรงจอดรถ เพ่ือใหมีพื้นที่จอดรถ จํานวน   ๑  แหง  -  - ๔๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหง มีที่จอดรถที่ได

มาตรฐาน

390,000   840,000      1,590,000  390,000   390,000      

53





แบบ ผ.๐2

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  1 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง 2๐๐ เมตร  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่กอสราง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

ที่กอสราง

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  3 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - พื้นท่ีที่กอสราง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร สะดวก

๓ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  ๓ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

ที่ดําเนินการ ในการทําการเกษตร

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - - - ๔๐๐,๐๐๐  - พื้นท่ีที่กอสราง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ไมนอยกวา 768 ตารางเมตร สะดวก

๕ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  4 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่กอสราง      กองชาง

๖ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

ที่ดําเนินการ ในการทําการเกษตร

7 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทางรอบหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง ๓๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด

 หมู ๔ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ดินลูกรังอัดแนนไมนอยกวา  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - ปริมาณดินลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ๑,๒๕๐ ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย สะดวก

9 ปรับปรุงซอมแซมรองระบายนํ้า คสล. เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

หมูที่  ๕ ที่ดําเนินการ
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แบบ ผ.๐2

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๐ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

๑๐ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ เพ่ือการเกษตร

๑๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  6 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่ดําเนินการ

๑๒ กอสรางทํานบดิน (ฝายดิน) หมู 6 เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือการ ขนาด กวาง 6 ม. ยาว 8 ม.  - - - ๓๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี เกษตรกรมีนํ้าใช

เกษตร สูง 4 ม. ดําเนินการ เพื่อการเกษตร

๑๓ กอสรางถนน คสล. หมู 6 เพ่ือใหประชาชนสัญจร พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก กวา 768 ตร.เมตร ดําเนินการ ไปมาสะดวก

๑๔ ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง ๓๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด     กองชาง

 หมู 6 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

15 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง 1๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด

 หมู 7 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

16 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมู ๘ เพ่ือใหประชาชนสัญจร พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก กวา 768 ตร.เมตร ดําเนินการ ไปมาสะดวก

17 ติดตั้งระบบโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในการเกษตร จํานวน ๑๐  จุด  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟาใช

หมู _๘ ที่ติดตั้ง เพื่อการเกษตร
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางโดมในที่สาธารณะหมูบาน หมู 2 เพ่ือมีสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน  1 แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ ประชาชนมีสถานที่จัด

และออกกําลังกาย กอสราง กิจกรรมรวมกัน

๒ กอสรางรั้วศาลาประชาคมหมู ๒ เพ่ือใหทราบอาณาเขตที่ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ พ้ืนที่สาธารณะมีความ

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

๒ กอสรางรั้วศาลาประชาคมหมู ๒ เพ่ือใหทราบอาณาเขตที่ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ พ้ืนที่สาธารณะมีความ

ชัดเจน กอสราง ชัดเจน

๓ ปรับปรุงระบบน้ําดื่มชุมชน หมู 5 เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ดําเนินการปรับปรุง ชีวิตที่ดีขึ้น

๔ ซอมแซมศาลาประชาคมหมูที่ 5 เพ่ือใหศาลาประชาคมมี จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ไดรับ ศาลาประชาคมไดรับ    สํานักปลัด

สภาพดีขึ้น การซอมแซม การบํารุงรักษา

๕ สงเสริมกลุมอาชีพ หมู 7 เพ่ือฝกอบรมกลุมอาชีพ จํานวน ปละ ๑ ครั้ง  -  -  - 100,000    - จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนมีรายได

ฝกอบรม เพิ่มมากขึ้น

๖ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพ่ือปรับปรุงระบบประปา จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ได ประชาชนมีคุณภาพ

ใหมีความสะอาดมากขึ้น รับการปรับปรุง ชีวิตที่ดีขึ้น

3
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สวนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
 
๔.1   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น     

 เปนอีกกระบวนการหนึ่งจะเปนตัวบงชี้ถึงคณุภาพและประสิทธิภาพของโครงการตามแผนงาน เพื่อ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารทองถิ่นและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ  อีกท้ังยังแสดงถึงความ
รับผิดชอบ    ตอผลสําเร็จในการบริหารงานการติดตามและการประเมินผลเปนข้ันตอนของการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานกิจกรรมของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาวาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดกําหนด
ไวหรือไม  
 
๔.2  วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผล  

เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมแผนงาน/โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่
กําหนดไวหรือไม ผลของการดําเนินงานแผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม โดยคํานึงถึง
การตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับผลจากการดําเนินกิจกรรม นั้น 
 
๔.3  การบริหารจัดการ กระบวนการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดกําหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาท่ีเนน
การวางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมตําบลเพ่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติกระบวนการสุดทายของการ
ปฏิบัติตามแผน  คือ  การติดตามและประเมินผล  และเพื่อใหกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ     จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
 
๔.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
และอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเห็นสมควร  
 
๔.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 
อํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๔.6 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ตองมีการติดตามและประเมินผลอยางนอย
ตามกําหนด คือ 
     1. ติดตามและประเมินผลโครงการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     2. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
 1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมนิผล ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลสมสนุก ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการดังนี้ 
 ๑) นายสายเพชร    สิทธิชัย  ประธานสภา ฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ    ศรีสุวรรณ สมาชิกสภา ฯ   กรรมการ
 ๓) นายสุนทร   มารมย  สมาชิกสภา ฯ   กรรมการ 
 ๔) นายแสงจันทร   เลพล  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
 ๕) นายเพลิน   วรรณภักดี ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
 ๖) นายสมัย   วรรณโกศ ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 
 ๗) นายอัครเทพ    อักษรศิริ ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 
 ๘) นายสงกรานต   อัครวิจิตร หัวหนาสวนการคลัง  กรรมการ 
 ๙) นายเอกพล          ศรสีุนทร หัวหนาสวนโยธา   กรรมการ 
 1๐) นายบุญมา    แคนปา  ผูทรงคณุวิฒิ   กรรมการ 
 1๑) นายสมพร   มีผล  ผูทรงคุณวิฒิ        กรรมการ/เลขานุการ 
  
  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



59 

 

1. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต.สมสนุก  โดยใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว  คอื 
1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน  แบบท่ี  1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.  แบบติดตามแผนพัฒนา   ใชแบบรายงาน  แบบท่ี 2    แบบติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน  3  แบบ  คือ 

 3.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 3.2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม 
 3.3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละ ยุทธศาสตร 
  (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามในภาค ผนวก) 
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แบบที ่ 1  การกํากบัการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
คําชีแ้จง:  แบบที ่  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพฒันาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทําการประเมนิและรายงานทกุ ๆ คร้ัง หลังจากทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใช
แผนยุทธศาสตรแลว 

ชือ่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ..............องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มกีาร

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิน่   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา   
สวนที่  2  การจดัทําแผนการพฒันาทองถิน่   
7.  มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมลู   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

 
 

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

 
 

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   
17.  มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลในแผนพฒันาทองถิ่น   
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แบบที ่ 2  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นราย ๖  เดือน 
 
คําชีแ้จง:  แบบที่  2 เปนแบบตดิตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยทุธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพฒันาทองถิ่น ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ทุก  ๆ ๖ เดอืน เร่ิมตั้งแตสิ้นสุดการดําเนนิงานทุก ๆ ๖ เดอืน  

สวนที่  1 ขอมลูทั่วไป 
1.  ชือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่..........องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก............................................... 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ๖ เดอืนแรก (ตลุาคม – มีนาคม)      (๒)  รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน) 
สวนที ่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถิน่ ๕ ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ป 

ยุทธศาสต
ร 

ปที่ 1 พ.ศ....... ปที่ 2 พ.ศ....... ปที่ 3 พ.ศ........ ปที่ ๔ พ.ศ........ ปที่ ๕ พ.ศ........ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประ
มา
ณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...           
2...           
ฯลฯ           
รวม           

 

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา ป ....... 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

 
จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวางดําเนินการ

 
จํานวนโครงการที่

ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             

 
 
5.  การเบิกจายงบประมาณ ป ........... 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบหนวยงานอื่น รวม 

จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวน
เงนิ 

รอยละ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         
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สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบัเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
 
สวนที่  4  ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 
-----------  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน...................................................................... 
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แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
คําชี้แจง:  แบบที่  3/1 เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ   1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 
สวนที่  1  ขอมูลทัว่ไป 
1.  ชือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่..................องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก...................................... 
2.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน...................................................................................................................... 
 
สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป ................. 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
๔.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ๕ ป 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบตั ิ

1...   
2...   
ฯลฯ   
รวม   

 
 
 
แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม   
 

(คิดเปนรอยละ) 
 

ประเด็น พอใจมาก
(10) 

พอใจ(7) พอใจนอย(4) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

   

5)  มคีวามโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

   

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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