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ค ำน ำ 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนิน
กิจการของจังหวัด  และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนมีระยะเวลาห้าปี 
ดังนั้น เพื่อให้แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติฯ  โดยในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูล 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีฉบับปัจจุบันมาทบทวน และปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการทบทวนให้จัดการประชาคมในระดับต าบล และให้ใช้รูปแบบการประชาคม 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2559 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน และให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ให้แล้วเสร็จภายใน 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2562  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ด าเนินการรวมรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงานในบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ท้ังปัจจุบันและอนาคต ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  
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ส่วนที ่1  
สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน  



ส่วนที่ ๑  
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

……………………………… 

1. ด้ำนกำยภำพ 
      1.1 ที่ตั้งของหมูบ่้ำน/ต ำบลเมืองพล 
                ข้อมูลประวัติ 

 ต ำบลเมืองพล รำกศัพท์ “พล” แปลว่ำ ก ำลังทหำรท่ีมี ไว้ป้องกันประเทศชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และจำกกำรเล่ำขำนกันมำถึงกำรต้ังอ ำเภอพล เมื่อปีพุทธศักรำช ๒๓๒๑สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 
หรือเรียกกันว่ำ “พระเจ้ำกรุงธนบุรี” ได้โปรดให้ เจ้ำพระยำจักรี กับเจ้ำพระยำสุรสีห์ ยกทัพไปปรำบปรำมเจ้ำ
นครเวียงจันทร์ ท่ีคิดแข็งเมืองเอำใจออกห่ำงจำกกรุงธนบุรี  ซึ่งกำรเดินทัพในครั้งนี้ต้องผ่ำนจังหวัดนครรำชสีมำ 
มุ่งสู่เวียงจันทร์ จึงได้หยุดต้ังค่ำยท่ีพักกองทหำร ณ ท่ีบ้ำนเมืองพลปัจจุบัน เพื่อรวบรวมก ำลังพลและเสบียง
อำหำรเพิ่มเติมจำกรำษฎรในเขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหำสำรคำม และบุรีรัมย์ ในกำรสร้ำงค่ำยท่ีพักครำวนี้
ได้ขุดคันคูดินล้อมรอบตำมแบบยุทธศำสตร์ในสมัยนั้นทุกประกำร เพื่อท ำกำรฝึกซ้อมทหำรและเพื่อป้องกันกำร
ถูกโจมตีจำกฝ่ำยศัตรูด้วย  ครั้งรวบรวมทหำรและฝึกซ้อมกลยุทธ์ได้ดีแล้วจึงเคล่ือนทัพไปเวียงจันทร์และหลวง
พระบำง กำรรบปรำกฏว่ำได้ชัยชนะอย่ำงงดงำม คือได้พระแก้วมรกต จำกหลวงพระบำง อันเชิญมำพร้อม
กองทัพไปไว้ที่กรุงธนบุรี  
  ครั้นต่อมำสถำนท่ีต้ังกองทัพอันเป็นภูมิประเทศท่ีมีคูดินล้อมรอบ มีน้ ำบริบูรณ์ ปัจจุบันเลือกแหล่ง
นั้นว่ำ “บึงละเลิงหวำย” ในขณะนี้  จึงมีผู้คนอพยพเข้ำมำต้ังบ้ำนเรือนขึ้น  เพรำะท ำเลแห่งนี้เหมำะแก่กำรท ำมำ
หำกินและปลอดภัยในกำรป้องกันโจรผู้ร้ำย จึงให้ช่ือหมู่บ้ำนท่ีต้ังใหม่ว่ำ “บ้ำนเมืองพล”โดยอำศัยภูมิประเทศท่ีมี
คูดินรอบท้ังส่ีทิศ เมื่อได้พิจำรณำลักษณะภูมิประเทศของบริเวณต้ังบ้ำนเมืองพล  ซึ่งปรำกฏจนบัดนี้มีคูดิน
ล้อมรอบเป็นรูปกลมยำวประมำณ ๒๐ เส้น กว้ำง  ๒๐ เส้น  บำงแห่งได้ถูกท ำลำยเป็นท่ีรำบไปแล้ว และบำงแห่ง
ยังเห็นเป็นคูดินอยู่  ครั้งต่อมำในสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี ๕  ได้ยกฐำนะเป็น
ต ำบลเมืองพล ขึ้นตรงต่อเมืองชนบท  
   และเมื่อปีพุทธศักรำช ๒๔๕๗ กระทรวงมหำดไทยได้แบ่งเขตจัดต้ังอ ำเภอใหม่ ให้แยกต ำบลเมือง
พลออกจำกอ ำเภอชนบท โดยแต่งต้ังให้ขุนมัชกำรธนำนุรักษ์(แสง ภำสะฐิติ) ซึ่งในขณะนั้นยังด ำรงต ำแหน่งเป็น
เจ้ำภำษีสุรำอยู่จังหวัดชัยภูมิ  ให้เป็นผู้พิจำรณำแบ่งเขตจัดต้ังอ ำเภอพลขึ้น  จึงเห็นว่ำหมู่บ้ำนเมืองพลมีท ำเลท่ี
เหมำะสมจะจัดต้ังเป็นอ ำเภอพล ขุนมัชกำรธนำนุรักษ์ (แสง ภำสะฐิติ) ได้สร้ำงท่ีว่ำกำรอ ำเภอขึ้นในบริเวณวัด
สระจัทรำวำส (ในปัจจุบัน) แบ่งกำรปกครองออกเป็น  ๕  ต ำบล  คือ  ต ำบลเมืองพล  ต ำบลหนองเม็ก ต ำบล
แวงน้อย ต ำบลเปลือยน้อย ต ำบลแคนเหนือ   
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพลได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทยลงวันท่ี  ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๔๐   
             ปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี ๑๙๐ หมู่ท่ี ๓ บ้ำนทับบำ ต ำบลเมืองพล 
อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอพล ประมำณ ๓ กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดขอนแก่น ประมำณ ๘๐ 
กิโลเมตร ทำงทิศใต้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทำงประมำณ ๔๐๐ 
กิโลเมตร 
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 ๑.๒ ลักษณะทางภูมิประเทศ  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล มีพื้นท่ีรวมประมำณ ๒๖.๖๑ ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 
๑๖,๖๓๓ ไร่ เป็นพื้นท่ีรำบลุ่มสลับท่ีสูงแบบลูกคล่ืน สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีล ำห้วย
กระจำยหล่อเล้ียงในพื้นท่ี เช่นล ำห้วยแอก  มีอำณำเขต ดังนี้    
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต ำบลโสกนกเต็น  อ ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
            ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต ำบลหนองแวงโสกพระ,ต ำบลโนนข่ำ อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต ำบลหันโจด,ต ำบลหนองเม็ก อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  เทศบำลเมืองเมืองพล  อ ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
      

 
 1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ  
 สภาพดินฟ้าอากาศโดยท่ัวไปของอ าเภอพล ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจ า ฤดูกาล ซึ่ง 2 
ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย
ต้ังแต่ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้
อ าเภอพลมีอากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและ 
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) 
ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป แบ่งเป็น ๓ ฤดู ประกอบ 
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           ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ไปส้ินสุดเดือนตุลาคม ฝนท่ีได้รับส่วนใหญ่เป็นฝนท่ีมากับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุดีเปรสชันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดปัญหาฝนท้ิงช่วง               
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตุลาคมเป็นระยะเปล่ียนฤดู
จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือล่ิมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมโดยท่ัวไป
ซึ่งได้น าความเย็นและแห้งแล้งมาสู่พื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
               ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้รับลม
ตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจากอ่าวไทยแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่างไกลทะเล อุณหภูมิจึงสูงโดยท่ัวไป
และแห้งแล้ง 
 1.4 ลักษณะของดิน   
 เป็นดินร่วนปนทราย  กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จ าแนกดินใน ชุดดินบ้าน
ไผ่ กลุ่มชุดดินท่ี ๔๑ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
     ลักษณะของแหล่งน้ ำ ไม่มีแม่น้ าท่ีส าคัญไหลผ่าน แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญได้แก่ ล าห้วยแอก ล า
ห้วยต าแย ล าห้วยแซง ล าห้วยอีโซ และล าห้วยม่วง  นอกจากนั้นจะเป็นสระน้ าท่ีด าเนินการขุดโดยงบประมาณ
ทางราชการ ประกอบด้วย สระและหนองน้ าจ านวน ๓๐ แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ของต าบลเมืองพล  

    ลักษณะของไม้และป่ำไม้ ป่าไม้ เป็นป่าขนาดเล็กในพื้นท่ีสาธารณะ ป่าชุมชน ส่วนใหญ่ปลูกต้นยู
คา การอนุรักษ์หรือปลูกต้นไม้ทดแทนยังมีไม่มาก   
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๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
    2.๑ เขตกำรปกครอง 
       ต าบลเมืองพล มีการแบ่งเขตปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ท้ัง  ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้   
 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อ –สกุล ต ำแหน่ง 
1 ชาด นายคนิจณ์      แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
2 ต าแย นายเวชสันต์    บุญญพัฒนากูล ผู้ใหญ่บ้าน 
3 ทับบา นายส าราญ     กองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
4 ท่าหลวง นางสาววนิดา   ชัยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 หญ้าคา นายวิทยา       จันทาศรี       ผู้ใหญ่บ้าน 
6 หันใหญ่ นายธนกฤต     แสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
7 โนนเหล่ือม นายนิคม        โยประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 
8 หนองห้าง นายนิรันดร์     แทนธานี ก านัน 
9 โนนเหม่น นายธนายงค์    ทองนา ผู้ใหญ่บ้าน 

10 หันใหญ่แม่เอีย นายถาวร       เกตุพิบูลย์   ผู้ใหญ่บ้าน 
11 ชาดอ านวย นายบรรเทา    สุวรรณค า ผู้ใหญ่บ้าน 

          
 2.๒ กำรเลือกตั้ง 
                องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และจะครบวาระในวันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

สรุปผลกำรเลือกต้ังคร้ังล่ำสุด 
 

เขตเลือกต้ังท่ี 

 
 

จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

ผู้มาใช้สิทธิ 
 

บัตรเสีย 
 

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นายก อบต.   
หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 –๑๑  

๔,๗๕๒ ๓,๗๙๓ ๗๙.๘๒ ๒๐๐ 5.28 8 0.20 

สมาชิกสภาฯ เขต 1-11 4,746 3,789 79.84 66 1.75 8 0.20 
                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่  20  ตุลาคม  2556 

         

     - ฝ่ำยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจากการ
เลือกต้ังหมู่บ้านละ ๒ คน ต าบลเมืองพล มี ๑๑ บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จ านวน  
๒๒ คน ดังนี้ 
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ล ำดับ ชื่อ  -สกุล 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองพล  หมู่ที่ 

ต ำแหน่งในสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองพล 

๑ นายอุทัย      ทองดี สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ประธานสภาฯ 
2 นายประทวน ดาโสม สมาชิกสภา ฯ ม.๑ รองประธานสภาฯ 
3 นายธนาคร   ค าภาเกะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สมาชิกสภาฯ 
4 นายมงคล     กองแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สมาชิกสภาฯ 
5 นายประยงค์  ทองดี สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สมาชิกสภาฯ 
6 นายเมธี       ธรรมวิเศษ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ สมาชิกสภาฯ 
7 นายปรัชญา  หาญโสภา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ สมาชิกสภาฯ 
8 นายทองดา  กุลลาศ สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมาชิกสภาฯ 
9 นายบรรพต  ขุนแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สมาชิกสภาฯ 

10 นายธีระพงษ์ วิเชียรเลิศ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สมาชิกสภาฯ 
11 นายคมกริช   หาญโงน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ สมาชิกสภาฯ 
12 นายปิ่น        ทีทา สมาชิกสภา ฯ ม.๖ สมาชิกสภาฯ 
13 นายค าไพ    พลมาตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สมาชิกสภาฯ 
14 นายศุภชัย   วงบ าหราบ สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สมาชิกสภาฯ 
15 นายโกวิท    สมีพวง สมาชิกสภา ฯ ม.๘ สมาชิกสภาฯ 
16 นายพิชิต     กองเกิด สมาชิกสภา ฯ ม.๘ สมาชิกสภาฯ 
17 นายโสวัติ    สมอค า สมาชิกสภา ฯ ม.๙ สมาชิกสภาฯ 
18 นายทะนงศักดิ์ เขียวรู สมาชิกสภา ฯ ม.๙ สมาชิกสภาฯ 
19 นายประมวล  สีหามาตย์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑0 สมาชิกสภาฯ 
20 นายสุรชัย    เหลือหลาย สมาชิกสภา ฯ ม.๑0 สมาชิกสภาฯ 
21 นายพัง       หล้าโคตร สมาชิกสภา ฯ ม.๑1 สมาชิกสภาฯ 
22 นายอภิรัฐ    สุวรรณค า สมาชิกสภา ฯ ม.๑1 สมาชิกสภาฯ 

 
            - ฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล มีคณะบริหารประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารต าบล  ๑ คน  
ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อ –สุกล ต ำแหน่ง 
๑ นายภูผา          ผาปริญญา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒ นายธนา          โนบรรเทา รองนายกคนท่ี ๑  
๓ นายบุญจันทร์   นาดา รองนายกคนท่ี ๒ 
๔ นายสังคม        ดาโสม เลขานุการนายก อบต. 
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 3.  ประชำกร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
               ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีท้ังส้ิน จ านวน ๖,๔91 คน แยกเป็น  ชาย
จ านวน  ๓,๑82 คน หญิงจ านวน  ๓,309  คน อัตราความหนาแน่นของประชากร  ๒๔๗.๗๖ คนต่อตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ๑,785 หลังคาเรือน  ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้  
 

 
หมู่ท่ี 

 
ช่ือบ้าน 

 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  
ช่ือผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านชาด 186 312 375 687 นายคนิจณ์  แก่นแก้ว 
๒ บ้านต าแย 253 396 386 782 นายเวชสันต์  บุญญพัฒนากูล 

๓ บ้านทับบา 207 349 363 712 นายส าราญ  กองศรี  
๔ บ้านท่าหลวง 169 211 222 433 นางสาววนิดา  ชัยวงศ์ 
๕ บ้านหญ้าคา 250 498 502 1,000 นายวิทยา  จันทาศรี 
๖ บ้านหันใหญ่ 181 365 365 730 นายธนกฤต แสนศรี 
๗ บ้านโนนเหล่ือม 57 96 95 191 นายนิคม  โยประทุม 
๘ บ้านหนองห้าง 70 140 115 255 นายนิรันดร์ แทนธาน ี
๙ บ้านโนนเหม่น 59 138 127 265 นายธนายงค์ ทองนา 

๑๐ บ้านหันใหญ่แม่เอีย 134 291 314 605 นายถาวร  เกตุพิบูลย์ 
๑๑ บ้าชาดอ านวย 219 388 447 835 นายบรรเทา สุวรรณค า 

รวม 1,785 3,184 3,311 6,495  
ทีมา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนอ าเภอพล ณ วันที่  18 มิ.ย. 2562 

ข้อมูลประชำกรเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 ปี (ภำพรวมทั้งต ำบล) และกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 

 
 

ปี 

จ ำนวนประชำกร (คน) 

2559 
(คน) 

2560 
(คน) 

2561 
(คน) 

2562 
(คน) 

ค่ำเฉลี่ยเพิ่ม/ลด  
(ร้อยละ) 

 

คำดกำรณ์  
ปี 2563 

ต าบลเมืองพล 6,442 6,497 6,487 6,495 0.82 6,548 

รวม 6,442 6,497 6,487 6,495 0.82 6,548 
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3.๒ ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

 
ช่วงอำยุ 
   (ปี) 

จ ำนวนประชำกรแยกตำมหมู่บ้ำน 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑ รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
0-5 22 26 25 16 26 24 11 18 39 35 20 21 10 9 9 5 13 7 10 20 20 26 205 207 
6-9 14 23 25 23 24 20 6 9 28 19 23 16 7 2 2 5 6 9 12 13 13 22 160 161 

10-15 25 22 37 38 32 27 24 17 40 30 32 23 7 8 8 8 9 10 16 23 26 31 256 237 
16-19 23 17 25 20 22 17 10 12 22 21 18 25 7 6 10 11 9 5 15 20 18 10 179 164 
20-29 44 52 59 49 48 52 34 31 77 90 65 57 15 17 30 15 23 24 48 40 50 63 493 489 
30-39 37 49 64 68 58 54 31 28 67 66 56 54 13 17 16 12 25 16 44 49 61 58 472 471 
40-49 54 60 69 53 56 62 39 44 83 81 67 51 20 13 36 26 22 21 61 52 65 74 572 537 
5q-59 47 51 42 51 38 47 34 29 62 67 41 55 9 12 18 14 13 18 38 40 54 78 396 462 
60-69 24 39 32 42 21 33 10 15 46 55 30 33 7 8 8 7 14 9 26 29 42 49 260 319 
70-79 15 27 16 17 14 23 8 12 25 28 11 18 1 1 3 9 2 7 15 20 31 28 141 190 
80-89 7 9 2 9 10 2 4 7 8 8 1 12 0 1 0 4 2 1 6 8 8 8 48 69 
90 ป ี
ขึ้นไป 

0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 5 

 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนอ าเภอพล ณ เดือน  มิ.ย. 2562  

 ๔.  สภำพทำงสังคม    
             ๔.๑ กำรศกึษำ  
 4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  ๕  แห่ง  ดังนี้  
                 1) โรงเรียนชุมชนบ้านชาด    หมู่ท่ี ๑          
   2) โรงเรียนบ้านทับบา     หมู่ท่ี 3 

3) โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง    หมู่ท่ี 5  
4) โรงเรียนบ้านหันใหญ ่   หมู่ท่ี ๖      
5) โรงเรียนบ้านหนองห้าง   หมู่ท่ี 8 

 4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จ านวน  1  แห่ง 
                  1) โรงเรียนบ้านหันใหญ่     หมู่ท่ี 6 
     4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
             4.1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบล  1 แห่ง 
  

            ตำรำง  แสดงข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก และจ านวนเด็กเล็กก่อนเรียน 

 
ล ำดับ 

 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
จ ำนวนเด็กนักเรียน 

(คน) 

จ ำนวนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  

(คน) 

 
หมำยเหตุ 

๑ ศูนย์เด็กเล็ก อบต. เมืองพล ๑๑๐ 
 

๗  
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ตาราง  แสดงข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตต ำบลเมืองพล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

                ช้ัน             
 
 
โรงเรียน 

 
อ.๑ 

 
   อ.๒ 

 
ป.๑ 

 
ป.๒ 

 
ป.๓ 

 
ป.๔ 

 
ป.๕ 

 
ป.๖ 

 
ม.๑ 

 
ม.๒ 

 
ม.๓ 

รวม 
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

โรงเรียนชุมชนบ้านชาด   14 12 14 5 7 14 22 21 - - - 109 ๗ 
โรงเรียนบ้านทับบา   20 10 15 12 15 7 29 11 - - - 109 ๗ 
โรงเรียนบ้านหญ้าคาฯ   8 8 3 1 6 3 2 7 - - - 35 ๗ 
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 21 18 22 19 12 19 20 17 - - - 147 ๑๗ 
โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 1 1 0 2 ๐ 0 ๒ - - - 10 1 

รวม            412 39 
 

          ๔.๒ กำรสำธำรณสุข 
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน    1  แห่ง 
            - เจ้าหน้าท่ีประจ า รพ.สต.   จ านวน     ๕  คน 
            - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จ านวน   ๑๑  แห่ง 
           - หน่วยกู้ชีพ           จ านวน     ๑  แห่ง    
            - อาสาสมัครสาธารสุข             จ านวน  ๑๒๕  คน 
 

 ๔.๓ อำชญำกรรม  
          ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จ านวน 1๑ ป้อม และเป็น
พื้นท่ีท่ียังมีการก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาท 
แต่ไม่บ่อยครั้ง 
   

         ๔.๔ ยำเสพติด 
           ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ถือว่าเป็นพื้นท่ีติดเมือง จึงท าให้มีปัญหาด้านยาเสพติด
บ้างบางส่วน 
 

      ๔.๕ กำรสังคมสงเครำะห ์
        - ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพของ อบต.         จ านวน  1,065  ราย 
                 - ผู้พิการท่ีได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.     จ านวน     234  ราย 
                - ผู้ป่วยติดเช้ือ HIV ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.     จ านวน         ๖  ราย 
 

 ๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน    
           ๕.๑ กำรคมนำคมขนส่ง  
          การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล สามารถเดินทางได้ท้ังหมด  ๒ เส้นทาง ดังนี้  คือ 
          ๑) ทางรถยนต์ประจ าทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามถนนมิตรภาพ เข้าเส้นทางหมายเลข ๒๐๗ อ าเภอ
พล –อ าเภอหนองสองห้อง ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
ประมาณ ๗๘ กิโลเมตร 
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         ๒) ทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงสถานีอ าเภอพล ต่อรถรับจ้าง เข้าเข้าเส้นทางหมายเลข 
๒๐๗ อ าเภอพล –อ าเภอหนองสองห้อง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
 

          ๕.๒ กำรไฟฟ้ำ  
         ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังส้ิน 1,๔๒๙ ครัวเรือน สามารถ
ให้บริการไฟฟ้าได้ 1,๔๒๙  ราย  ยังมีครัวเรือนขยายไปอยู่ตามพื้นท่ีการเกษตร  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าลังด าเนินการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ด าเนินการติดต้ัง และบริการไฟฟ้าแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป 
 

           ๕.๓ กำรประปำ   
         ระบบประปาหมู่บ้านท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ ,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ หมู่ท่ี ๑๑  ส่วนหมู่ท่ี ๒ 
ใช้ระบบประปาภูมิภาคท้ังหมู่บ้าน และหมู่บ้านท่ีใช้ระบบประปาท้ังสองอย่าง คือ ระบบประปาภูมิภาคร่วมกับ
ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  ๑,๑๑ และ หมู่ท่ี ๓    
 

         ๕.๔ โทรศัพท์ 
           เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในพื้นท่ีก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T TOT CAT และ 
3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีท้ังระบบ AIS , True , DTAC  
 

       5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง 
           ในพื้นท่ีต าบลเมืองพล มีเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์  จ านวน 1 คน รับผิดชอบการรับและจัดส่งเอกสาร/พัสดุ 
วันละ 1 รอบ ช่วงเวลาประมาณ 08.30-๑๒.00 น. เพื่อน าส่งท่ีต้ังของส านักงานไปรษณีย์อ าเภอพล และช่วง
บ่ายก็จะน าจดหมาย พัสดุ จัดส่งในเขตพื้นท่ีต าบลเมืองพล 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ     
         ๖.๑ กำรเกษตร 
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมท านา โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข ๖  
ข้าวจ้าว พันธุ์ มะลิ ๑๐๕  และพันธุ์อื่นๆ  เล็กน้อย  
 

         ๖.๒ กำรประมง 
          ประชากรส่วนใหญ่ จะเล้ียงปลาตามธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารไม่ได้ส่งออกหรือจ าหน่ายเป็นอาชีพ             

 ๖.๓ กำรปศุสัตว์  
          ประชากรส่วนใหญ่ จะเล้ียงโค และสุกร เพื่อเป็นการบริโภค ไม่ได้ส่งออก หรือจ าหน่ายเป็นอาชีพ  

      ๖.๔ กำรบริกำร 
     (1)  ธนาคาร   -  แห่ง 
     (2)  โรงแรม/ท่ีพัก   4  แห่ง  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ,  ๒ , 3 ,  11 
               (3)  ปั๊มน้ ามัน   1  แห่ง  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4   
               (๔)  โรงบรรจุแก๊ส     1  แห่ง  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4   
               (๕)  ร้านค้าของช า         1๑๐  แห่ง กระจายตามหมู่บ้านในต าบลเมืองพล  
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     (๖)  โรงสีข้าวขนาดใหญ่  1  แห่ง   ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 8   
               (๗)  โรงสีข้าวขนาดเล็ก          ๑๑  แห่ง  ดังนี ้
  - หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๒ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๓ จ านวน ๒ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๕ จ านวน ๑ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๖ จ านวน ๑ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๗ จ านวน ๑ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๘ จ านวน ๑ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๙ จ านวน ๑ แห่ง   
  - หมู่ท่ี ๑๐ จ านวน ๑ แห่ง  
  - หมู่ท่ี ๑๑ จ านวน ๑ แห่ง     
 6.5 กำรท่องเที่ยว  
 พื้นท่ีต าบลเมืองพล มีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินการจัดงานสืบสานประเพณีไหว้
พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ต าบลเมืองพล ณ บ้านชาด หมู่ท่ี 1 อย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี  
 

         ๖.6 อุตสำหกรรม  
          (๑)  โรงงานหล่อเหล็ก และกลึง จ านวน 1  แห่ง ต้ังอยู่พื้นท่ี หมู่ท่ี 4   
    (๒)  โรงงานเย็บผ้าเพื่อส่งออก จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่พื้นท่ี หมู่ท่ี 2   
 

         ๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ   
                กลุ่มอาชีพต าบลเมืองพล ประกอบด้วย  

ท่ี ชื่อกลุ่ม ที่ต้ัง จ ำนวน 
สมำชิก 

ประธำนกลุ่ม 

๑ กลุ่มข้าวชุมชน      ม.๑ 20 นายอรุณ       ทองดี  
๒ กลุ่มขนมไทย ม.๓ 9 นางลิด          มั่นเหมาะ 
๓ กลุ่มทอเส่ือกกแปรรูป ม.๓ 12 นางอุบล        นาธิราช 
๔ กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร ม.๖ 12 นายประสิทธ์   เกตุลา 
๕ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.๖ 250 นายธนกฤต    แสนศรี 
๖ กลุ่มกองทุนพันธ์ข้าว ม.๖ 20 นายบุญทัน     บุญจง 
๗ กลุ่มทอผ้าฝ้าย ม.๗ 18 นางสุกัลยา     บัวแพ 
8 กลุ่มทอผ้าไหม ม.๙ 17 นางเส็ง          บุเหลา 
9 กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร ม.๑๐ 15 นางไกรสร      เกตพิบูลย์          

10 กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า ม.๑๐ 19 นางไกรสร      เกตพิบูลย์    
11 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม ม.๑๑ 7 นางอนงค์      สุวรรณค า   
12 กลุ่มตลาดไทบ้าน ม.๑๑ 10 นายบรรเทา   สุวรรณค า 
13 กลุ่มผลิตกล้วยฉาบ ม.๑๑ 12 นางทองเหรียญ  ประทุมแปน 
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 ๖.8 แรงงำน  
          แรงงานในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานตามฤดูกาล เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ท านา) เป็นหลัก เมื่อเสร็จส้ินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลแล้วแรงงานในวัยท างานจะอพยพไป
ท างานในต่างจังหวัด และรองลงมาจะเป็นแรงงานในต่างพื้นท่ีท่ีเข้ามารับจ้างท างานในพื้นท่ี ตามโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ  
 

 7. ศำสนำ ประเพณี วัฒธรรม    
      7.๑  กำรนับถือศำสนำ  
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นท่ี ๑๐ แห่ง ได้แก่  
 

ล าดับท่ี ช่ือวัด ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 
๑ วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด ๑ 
๒ วัดศรีสะเกษ    บ้านต าแย ๒ 
๓ วัดชุมพลบุรี    บ้านทับบา ๓ 
๔ วัดขวัญเรือนพลาราม   บ้านท่าหลวง ๔ 
๕ วัดกุสวนาราม บ้านหญ้าคา ๕ 
๖ วัดศรีหมงคล   บ้านหันใหญ่ ๖ 
๗ วัดป่าหนองคลองธรรม บ้านโนนเหล่ือม ๗ 
๘ วัดบ้านหนองห้าง บ้านหนองห้าง ๘ 
๙ วัดอรุณรัตนาราม   บ้านโนนเหม่น ๙ 

๑๐ วัดป่าพุทธรังสี บ้านหันใหญ่แม่เอีย ๑๐ 
 
      7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี    
         ชาวบ้านต าบลเมืองพล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมท่ีคนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบๆ กันมาจน
กลายเป็นประเพณี ฮีตสิบสอง  คือบุญประเพณี  ดังนี้ 
              ๑. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
              ๒. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
              ๓. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
              ๔. บุญเผวสหรือบุญเดือนส่ี 
              ๕. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
              ๖. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
              ๗. บุญช าแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
              ๘. บุญเข้าพรรรษาหรือบุญเดือนแปด 
              ๙. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
              ๑๐. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
              ๑๑. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
              ๑๒. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 
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      7.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น    
         สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันมีการใช้ภาษาถิ่นในประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างวิกฤต คนส่วนใหญ่ใช้
ภาษาถิ่นกันน้อยลง หรือภาษาทางอินเตอร์เน็ต ท่ีส าคัญภาษาถิ่นมีความส าคัญอย่างมากท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสมัยก่อนท่ีสืบทอดกันมา หากภาษาถิ่นสูญหายก็เท่ากับเราสูญเสียภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษไปด้วย ดังนั้นถ้าคนไทยไม่อยากให้วัฒนธรรมด้านภาษาสูญหายไปจากวัฒนธรรม ก็ควร
อนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราเอาไว้เพื่ออนาคตลูกหลานของเราจะได้รู้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นเป็น
วัฒนธรรมท่ีสวยงามและมีเสน่ห์มาก การท่ีเรารู้และเข้าใจภาษาถิ่น ยังช่วยท าให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
ท้ังในอดีตและปัจจุบัน ของแต่ท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วย และภาษาไทยเป็นภาษาประจ าท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศ ท่ีควรค่าแก่การสืบทอดต่อไป ชาวต าบลเมืองพลใช้ ภำษำอีสำน ในกำรสื่อสำร    
 

      7.๔  สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก    
         ชาวต าบลเมืองพลส่วนหนึ่งประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม แปรรูปเป็นผ้าไหม จ าหน่ายผ้าไหมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และมีกลุ่มอาชีพท าปลาร้าบอง กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด และการประกอบอาชีพท านา (ปลูก
ข้าว) ผลผลิตแต่ละปีมีจ านวนมากจึงเป็นสินค้าจ าหน่ายในอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของสินค้า และของท่ีระลึกของ     
 

      8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
   8.1 น้ ำ   
  8.1.1 ล ำห้วย  

ท่ี ชื่อแหล่งน้ ำ ครอบคลุมพื้นที ่ ขนำด/ควำมจุ ระยะทำง(ก.ม.) 
๑ ล าห้วยต าแย หมู่ ๑ หมู่ ๑๑ หมู่ ๖ หมู่ ๑๐ กว้าง   ๑๕ ม. ยาว  ๓,๐๐๐ ม.  

ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ ม. 
๓ 

๒ ล าห้วยแอก หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๐ กว้าง  ๑๖ ม. ยาว ๗,๗๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ ม. 

๗.๗ 

๓ ล าห้วยหนองแซง หมู่ ๒ หมู่ ๓ กว้าง   ๑๕ ม. ยาว  ๓,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ ม. 

๓ 

๔ ล าห้วยอิโซ หมู่ ๔ หมู่ ๕ กว้าง   ๑๕ ม. ยาว  ๓,๕๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ ม. 

๓.๕ 

๕ ล าห้วยขุมปูน หมู่ ๘ กว้าง   ๑๗ ม. ยาว  ๑,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๓.๕๐ ม. 

๑ 

๖. ล าห้วยน้อย หมู่ ๗ กว้าง   ๑๕ ม. ยาว  ๒,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ ม. 

๒ 

๗ ล าห้วยม่วง หมู่ ๘ กว้าง    ๑๕ ม. ยาว  ๒,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ ม. 

๒ 
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 8.1.2 สระ/หนองน้ ำ 

ท่ี ชื่อแหล่งน้ ำ ที่ต้ัง พื้นที่ ไร่) ขนำด/ควำมจุ 
๑ หนองอีสานเขียว หมู่ท่ี ๑ บ้านชาด ๒๐ กว้าง ๑๐๘ ม. ยาว ๓๑๐ ม.ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๒ หนองข่าล้ิน 

(ประทุมทอง) 
หมู่ท่ี ๑ บ้านชาด ๑๓ กว้าง ๑๕๗ ม.  ยาว ๑๓๔ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 

๓ สระโอเอี้ยง หมู่ท่ี ๑ บ้านชาด ๑ กว้าง   ๗๐  ยาว  ๒๖ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๔ สระข้างโรงเรียน หมู่ท่ี ๑ บ้านชาด ๑.๘ กว้าง   ๓๙ ม.  ยาว  ๗๕ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 
๕ สระวัด (หนองพือ) หมู่ท่ี ๒ บ้านต าแย ๔.๔ กว้าง  ๕๕ ม. ยาว  ๑๓๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๖ หนองโรงเรียน หมู่ท่ี ๓ บ้านทับบา ๓.๕ กว้าง  ๗๑ ม. ยาว  ๘๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 
๗ สระฝายกลาง หมู่ท่ี ๓ บ้านทับบา ๑๔.๕ กว้าง  ๑๔๗ ม. ยาว ๑๕๘ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๘ สระสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๓ บ้านทับบา ๑.๖ กว้าง  ๕๓ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 
๙ หนองสิม หมู่ท่ี ๔ บ้านท่าหลวง ๑.๗ กว้าง   ๔๐ ม.  ยาว  ๗๑ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 

๑๐ สระวัด หมู่ท่ี ๔ บ้านท่าหลวง ๑ กว้าง   ๒๕ ม. ยาว  ๗๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 
๑๑ หนองบ่อน้อย  

(หนองยายขาว) 
หมู่ท่ี ๕ บ้านหญ้าคา ๑๖๕ กว้าง   ๕๑๔ ม.ยาว ๕๑๕ ม. ลึกเฉล่ีย ๕ ม. 

๑๒ สระหนองแวง หมู่ท่ี ๕ บ้ำนหญ้ำคำ ๑๗ กว้ำง   ๑๔๙ ม. ยำว ๑๘๒ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๑๓ หนองอีงูบ หมู่ท่ี ๕ บ้ำนหญ้ำคำ ๑.๔ กว้ำง  ๔๒ ม. ยำว  ๕๗ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๑๔ สระวัด หมู่ท่ี ๕ บ้านหญ้าคา ๖ กว้าง  ๖๘ ม.   ยาว ๑๓๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๕ ม. 
๑๕ สระโรงเรียน หมู่ท่ี ๕ บ้านหญ้าคา ๑/๒ กว้าง  ๑๗ ม.  ยาว ๔๕ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. 
๑๖ หนองฝายน้อย หมู่ท่ี ๖ บ้านหันใหญ่ ๒๐ กว้าง  ๑๔๖ ม.  ยาว ๒๒๗ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๑๗ หนองหว้า หมู่ท่ี ๖ บ้านหันใหญ่ ๔ กว้าง  ๖๐ ม.  ยาว ๑๑๘ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๒๘ สระโนนเหล่ียม หมู่ท่ี ๗ บ้านโนนเหล่ือม ๑ กว้าง  ๓๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 
๒๙ หนองสระพงั หมู่ท่ี ๙ บ้านโนนเหม่น ๑ กว้าง   ๓๙ ม.  ยาว  ๕๑ ม. ลึกเฉล่ีย ๓ ม. 

  

 8.1.3 บ่อบำดำล   

ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
บริเวณท่ีต้ัง 
บ่อบาดาล 

ประเภท สภาพบ่อ 
หมายเหตุ 

มือโยก ไฟฟ้า ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
๑ ชาด  ม.๑ ทิศใต้ของหมู่บ้าน /  /   
๒ ชาด  ม.๑ ท่ีสาธารณะบ้านชาด    / ช ารุด/ไม่มีคันโยก 
3 ชาด  ม.๑ วัด /   / ปิดบ่อ 
4 ทับบา ม.๓ ทิศเหนือของหมู่บ้าน /   / ช ารุด /กทธ. 
5 ทับบา ม.๓ กลางหมู่บ้าน /   / ช ารุด /กทธ. 
6 หญ้าคา   ม.๕ กลางหมู่บ้าน /   / ช ารุด/ปิดบ่อ 
7 หญ้าคา   ม.๕ วัด /   / ช ารุด 
8 หนองห้าง ม.๘ วัด  / /   
9 หนองห้าง ม.๘ สหกรณ์หมู่บ้าน /   / ช ารุด 

10 ชาดอ านวย ม.๑๑ กลางบ้าน /   / ปิดบ่อ 
11 ชาดอ านวย ม.๑๑ ทิศใต้ของหมู่บ้าน /   / ช ารุด 
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 8.1.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้(หรือน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค)  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน แหล่งผลิตน้ ำ ระบบประปำ ปริมำณน้ ำ หมำยเหตุ 
ผิวดิน บาดาล พอ ไม่พอ 

๑ ชาด สระบน,สระล่าง /  /  ประปาภูมิภาคร่วม 
๒ ต าแย - /  /  ประปาภูมิภาค 
3 ทับบา สระฝายกลาง /  /   
4 ท่าหลวง ใช้ร่วมกับ ม.๕ /  /   
5 หญ้าคา สระหนองแวง /  /   
6 หันใหญ่ หนองฝายน้อย /  /   
7 โนนเหล่ือม หนองฝายน้อย /  /   
8 หนองห้าง หนองพุก /   / ใช้น้ าบาดาลร่วม 
9 โนนเหม่น หนองฝายน้อย /  /   

10 หันใหญ่แม่เอีย หนองฝายน้อย /  /   
11 ชาดอ านวย ใช้ร่วมกับ ม.๑ /  /   

 
 8.2 ป่ำไม้ 
 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าไม้ เป็นป่าขนาดเล็กในพื้นท่ีสาธารณะ ป่าชุมชน ส่วนใหญ่ปลูกต้นยูคา การ
อนุรักษ์หรือปลูกต้นไม้ทดแทนยังมีไม่มาก 
 

 8.3 ภูเขำ 
 ไม่มีภูเขาในเขตพื้นท่ี 
 

 8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ 
 โคกทับบาสาธารณประโยชน์ พื้นท่ี หมู่ท่ี 3 ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ การออก
ก าลังกาย ในอนาคตมีแผนงานท่ีจะจัดให้มีสวนสุขภาพประจ าต าบล/เป็นพื้นท่ีฟื้นฟูป่า และการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
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9. อ่ืน ๆ 
 9.1 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

 
หมู่ 

 
บ้าน 

ประเภทของการเกษตร ผลผลิต 
เฉลี่ย 

ก.ก./ไร่                

ต้นทุนการ 
ผลิตเฉลี่ย 
บาท/ไร่ 

ราคาขาย 
โดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา 
(ครัวเรือน) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน) 

ท าสวน 
(ครัวเรือน) 

เล้ียงสัตว์ 
(ครัวเรือน) 

๑ ชาด 149 - - 10 450 3,000 5,000 
๒ ต าแย 167 - - 8 450 3,000 5,000 

๓ ทับบา 160 - - 4 450 3,000 5,000 

๔ ท่าหลวง 98 - - 2 450 3,000 5,000 

๕ หญ้าคา 210 - - 25 450 3,000 5,000 

๖ หันใหญ่ 140 2 - 15 450 3,000 5,000 

๗ โนนเหล่ือม 41 2 - 5 450 3,000 5,000 

๘ หนองห้าง 80 1 - 10 450 3,000 5,000 

๙ โนนเหม่น 55 - - 9 450 3,000 5,000 

๑๐ หันใหญ่แม่เอีย 120 - - 10 450 3,000 5,000 

๑๑ ชาดอ านวย 186 - - 5 450 3,000 5,000 

รวม 1,406 5 0 103 450 3,000 5,000 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2  
ยุทธศำสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

…………………………….. 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความ 
ส าคัญ อาทิ 

 (1)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ    
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
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นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ   เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

 4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคม 
ท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง ด้านน้ า 
รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ           
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 1.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้ส้ินสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 
สศช. ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579)  โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย  
  (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  

 (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
  (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 

  (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายท่ีจะ
บรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน และ 

 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ มี 10 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  
   1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
   3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
  4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
   5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน   
   6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 

 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  
   (1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี
ทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   (2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้ง ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
   (3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน   
   (4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   (5) เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีการท างานเชิงบูรณาการ  
   (6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค   
   (7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 เป้ำหมำยรวม  ประกอบด้วย  
     (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์   
     (2) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
     (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
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    (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
     (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
และ  
     (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
      7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
      8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
      9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ   
     10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๑.๓  แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนำจังหวัด 
 

 1.3.1 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๓.1.1 สภำพทั่วไป 
 1) ท่ีต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ระหว่างละติจูด 1407,  ถึง 18027,  เหนือ และลองติจูด

100054, ถึง 105037, ตะวันออก ต้ังอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
และด้านใต้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน 
 2) พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม 1.5.53 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งท่ีราบโคราช อยู่
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือ
ของภาค ต้ังแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ 
เทือกเขาภูพาน 
 3) ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม 
– ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญา
เย็นและสันก าแพงกั้นลมฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้นท่ีแอ่งโคราชซึ่งเป็นแนวเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย 
 4) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี 2558 มีพื้นท่ีรวม 108.53 ล้านไร่ จ าแนกเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 15.67 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.8 พื้นท่ีท าการเกษตร 63.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพื้นท่ีใช้ประโยชน์อื่นๆ 
25.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.5 ของพื้นท่ีภาค 
 5) ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1) ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือ
หิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
  5.2) แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล ล าน้ าหลัก
ของภาค ได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์ 
และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ท่ี
เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล า
น้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคอง รวมท้ังแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ี
กระจายอยู่ในพื้นท่ี เช่น หนองหาน (สกลนคร) และบึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณ
น้ าในเกณฑ์เฉล่ีย 5 – 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ท่ีความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้ าบาดาล
มีต้ังแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นท่ีในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ า
บาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม 
  5.3) ป่าไม้ ในปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้ จ านวน 15.65 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 ของพื้นท่ีภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ 
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 ๑.๓.1.2 โครงข่ำยคมนำคมขนส่งและกำรบริกำรสำธำรณูปโภค 
 1) โครงข่ำยถนน เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.
ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ 
  1.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เช่ือมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เช่ือมสู่ สปป.ลาว ผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม-แขวงค าม่วน) และมีถนนท่ีเช่ือมโยงอุดรธานี-หนองคาย เช่ือมสู่
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) 
  1.2) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor : 
EWEC) เช่ือมโยงจากชายแดนไทย-เมียนม่า จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเช่ือมสู่ สปป.ลาว 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเช่ือมโยงการค้า การลงทุน
ภายใต้กรองความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
  1.3) เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 2 (East - West Economic Corridor : 
EWEC 2) เช่ือมโยงจากภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่านดากตะอ๋อก ผ่าน
แขวงเซกอง แขวงจ าปาศักดิ์ สปป.ลาว และเข้าสู่ไทยท่ีด่านวังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
 2) รถไฟ มีเส้นทางเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นท่ี
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ-หนองคาย เช่ือมสู่ สปป.ลาว 2) 
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 3) สายใหม่ เช่ือมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
 3) สนำมบิน มี 9 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และ
สนามบินภายในประเทศ 7 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และเลย 
 4) ด่ำนชำยแดน มี 15 ด่านถาวร 23 จุดผ่อนปรน ท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 5) แผนงำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในภำค  ได้แก่ รถไฟ
ความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) รถไฟรางคู่ (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา) 
 6) บริกำรสำธำรณูปโภค 
  6.1) ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเช่ือมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ เข่ือนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เข่ือนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เข่ือนล าตะคอง (นครราชสีมา) และเข่ือนสิริน
ธร (อุบลราชธานี) 
  6.2) ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นท่ีเขตเมือง ประกอบด้วย การประปาส่วน
ภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขต 3 แห่ง คือ ส านักงานเขตประปาเขต 6 (ขอนแก่น) ส านักงานประปาเขต 7 
(อุดรธานี) และส านักงานประปาเขต 8 (อุบลราชธานี) 
 

 1.3.1.3 สภำพเศรษฐกิจและรำยได้  
 1) ภำพรวมเศรษฐกิจ 
 1.1) เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี 2558 
เท่ากับ 1,327,918 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2555 ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของประเทศ 
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 1.2) โครงสร้างการผลิตพึ่งพิงภาคบริการของภาครัฐ ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ในปี 2558 
ภาคบริการของภาครัฐ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 23.3 รองลงมา คือ ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 20.8 และ
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19.5 รายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการของภาครัฐและภาคเกษตร ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559 
 1.3) เศรษฐกิจขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ เกิดความเหล่ือมล้ าระหว่างภาคมากขึ้น โดยปี 
2558 มีการขยายตัวร้อยละ 2.3 ซึ่งต่ ากว่าการขยายตัวของประเทศ ท่ีมีการขยายตัวร้อยละ 2.9 เป็นผลมาก
จากการชะลอตัวของภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนท้ิงช่วงและภัยแล้ง รวมท้ังราคาพืชผลเกษตรตกต่ า
ต่อเนื่อง ท าให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออ านาจซื้อของครัวเรือน 
 1.4) รายได้เฉล่ียต่อประชากรเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์
ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) ค่าเฉล่ีย 70,906 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 2.7 
เท่า และต่ ากว่า กทม. และปริมณฑลถึง 4.4 เท่า จังหวัดท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัวสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกของภาค 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (107,607 บาท) นครราชสีมา (106,000 บาท) และอุดรธานี (78,095 บาท) ส่วน 
3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู (41,963 บาท) ยโสธร (47,333 บาท) และกาฬสินธุ์ (51,147 
บาท)  
 1.5) เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดท่ีเป็นแหล่งการผลิตท่ีส าคัญของภาค ในปี 2558 
จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 20 ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ 
14.1 ของภาค ในขณะท่ี จังหวัดอ านาจเจริญ หนองบัวล าภู มุกดาหาร บึงกาฬ และยโสธร มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก
ท่ีสุดของภาค มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2.0 ของ ภาค 
 

 2) เศรษฐกิจรำยสำขำ 
  2.1) ภำคเกษตร 
   2.1.1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัยน้ าฝนเป็น
หลักจึงมีผลิตภาพต่ า โดยในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 275,920 ล้านบาท พืชหลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง โดยมีพื้นท่ีปลูกข้าวมากท่ีสุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 
105  ในพื้นท่ีตอนกลาง และตอนล่างของภาค  โดยเฉพาะพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  ครอบคลุมพื้นท่ี จังหวัดยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ โดย
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ในภาพรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบด้ังเดิม ใช้สารเคมีสูง ซึ่งในแต่ละ
ปีมีการน าเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3 พันล้านบาทต่อปี เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีปลูกอ้อยและมัน
ส าปะหลังมากท่ีสุดของประเทศ โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
และอุดรธานี และมันส าปะหลัง ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี ส าหรับพื้นท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ มี
แนวโน้มขยายพื้นท่ีมากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยร้อยละ 80.00 อยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
และจังหวัดอุบลราชธานี) ส่วนอีกร้อยละ 20.00 อยู่ในภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
  2.1.2) มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากท่ีสุด แต่ขนาดฟาร์มท่ีถือครองต่อครัวเรือน
เกือบต่ าสุดของประเทศ ในปี 2558 มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 63.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.8 
ของประเทศ โดยพื้นท่ีตอนล่างของภาค มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากท่ีสุด 20.30 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 31.80 ของภาค ส าหรับขนาดฟาร์มท่ีถือครองต่อครัวเรือนมี เพียง 23.2 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ ากว่า
ระดับประเทศ ท่ีมีขนาดฟาร์มถือครองต่อครัวเรือน 25.3 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดท่ีมี่เนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 
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มากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หนองบัวล าภู และเลข มีเนื้อที่ถือครอง 32.28 30.04 และ 29.79 ไร่ 
ต่อครัวเรือน ตามล าดับ จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีถือครองท าการเกษตรต่ าสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม 
และศรีสะเกษ โดยมีเนื้อท่ีถือครอง 17.57 18.28 และ 19.99 ไร่ต่อครัวเรือนตามล าดับ 
  2.1.3) พื้นท่ีชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 6.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ของพื้นท่ีเกษตร ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ ท่ีมีพื้นท่ีชลประทานต่อพื้นท่ีเกษตรร้อยละ 20.3 ผลผลิตการเกษตร
ของภาคขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร  ในพื้นท่ีตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้น ท่ี
ชลประทานต่อพื้นท่ีเกษตรมากท่ีสุด ร้อยละ 15.1 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของพื้นท่ี
เกษตรจังหวัด รองลงมาพื้นท่ีตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพื้นท่ีชลประทานต่อพื้นท่ีเกษตร ร้อยละ 8.7 ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา และยโสธร มีสัดส่วนร้อยละ 11.2 และ 11.1 ของพื้นท่ีเกษตรของจังหวัดตามล าดับ 
 2.2) ภำคอุตสำหกรรม 
  2.2.1) อุตสาหกรรมแม้ขยายตัวเพิ่มข้ึนแต่ยังมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ การ
ผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น สร้างมูลค่าเพิ่มต่ า โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.5 ขอประเทศ ในปี 
25578 มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 244,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 225,873 ล้านบาท ในปี 2555 และมี
อัตราการขยายตัว ร้อยละ 3.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวระดับประเทศ ท่ีมีการขยายตัวร้อยละ 1.5 โดย
อุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ส าหรับ
โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก และส่ิงทอ เรื่อมีบทบาทมากขึ้น และเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 98.9 ของภาค ส่วนอุตสาหกรรมส่ิงทอ ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ ทุกจังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และสกลนคร ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ อุดรธานี และบุรีรัมย์ ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเคยเป็นฐานรายเดิมของ
ภาค เริ่มมีแนวโน้มลดลง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ 4.5 เหลือเพียงร้อยละ 3.3 ของสาขา
อุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า ส่วนอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดด าเนินการแล้ว 6 ราย ปริมาณการผลิตเฉล่ีย 1.6 ล้านลิตรต่อ
วัน หรือร้อยละ 36.3 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ 
  2.2.2) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง แต่เปิด
ด าเนินการแล้ว 2 แห่ง คือ บริษัทเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ ากัด และบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมา มีโรงงานต้ังอยู่ 22 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์รถยนต์ 
สุขภัณฑ์ และพลาสติก นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท เมืองอุตสาหกรรม
อุดรธานี จ ากัด จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการ มีพื้นท่ีประมาณ 2,219 ไร่ ในท้องท่ีต าบลโนนสูง และต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง  
  2.3) กำรค้ำชำยแดน 
  2.3.1) การค้าชายแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาทส าคัญต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในปี 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดน 273,396.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
22.8 ของการค้าชายแดนท้ังประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2555 โดยการส่งออกมีมูลค่า 
167,112.40 ล้านบาท และการน าเข้ามีมูลค่า 106,300.24 ล้านบาท เกินดุลการค้า 60,812.16 ล้าน
บาท 
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จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล
และเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีผลิตจากนอกภาค สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ
และอุปกรณ์ติดต้ัง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ไม้แปรรูป ผักและของปรุงแต่งจากผัก เป็นต้น ผลจากการ
เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อปลายปี 2554 ส่งผลให้มูลค่าการค้าผ่านด่าน
ศุลกากรนครพนม เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากผู้ประกอบการย้ายฐานการน าเข้า -ส่งออกจากด่าน
ศุลกากรมุกดาหารมายังด่านนครพนม เนื่องจากเส้นทาง R12 จากนครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ 
หรือจากจีน-เวียดนาม-ไทย เป็นเส้นทางส้ันท่ีสุด โดยระยะทางจากชายแดนนครพนม -หนานหนิง ประมาณ 
1,033 กิโลเมตร ขณะท่ีมุกดาหาร-หนานหนิง ประมาณ 1,294 กิโลเมตร 
  2.3.2) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดน จ าแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค พบว่า ในปี 
2559 การค้ากับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า เท่ากับ 164,102.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของมูลค่า
การค้าชายแดนท้ังภาค โดยผ่านด่านศุลกากรหนองคาย มุกดาหาร และด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็น
ร้อยละ 39.00 37.80 และ 9.90 ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามล าดับ ส าหรับการค้าประเทศเวียดนาม 
มีมูลค่าการค้า 53,804.25 ล้านบาท และประเทศจีนตอนใต้ มูลค่าการค้า 50,852.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.70 และ 18.60 ตามล าดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความส าคัญมากขึ้น ส่วนใหญ่ผ่านด่านศุลกากร
นครพนม ส าหรับมูลค่าการค้าประเทศกัมพูชา มีเพียงร้อยละ 1.70 ของมูลค่าชายแดนท้ังภาค 
  2.4) กำรท่องเที่ยว 
  2.4.1) ทรัพยากรท่องเท่ียว มีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมขอม การท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง 
ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวบริเวณเมืองชายแดน
ริมแม่น้ าโขงเช่ืองโยงเพื่อนบ้าน 
  2.4.2) รายได้จากการท่องเท่ียวของภาคต่ ากว่าร้อยละ 5 ของรายได้การท่องเท่ียวท้ัง
ประเทศ ในปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนนักท่องเท่ียว 37.28 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.10 
ของจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 73,892.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 
ของรายได้ท่องเท่ียวท้ังประเทศ  และรายได้จากการท่องเท่ียวของภาคส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวชาว
ไทยร้อยละ 95.40 ชาวต่างชาติร้อยละ 4.60 ส าหรับระยะเวลาพ านักเฉล่ีย ลดลงจาก 2.46 วัน ในปี 2555 
เหลือเพียง 2.31 วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มขึ้นจาก 981.00 บาทต่อวันในปี 2555 เป็น 1,134.75 บาท
ต่อวันในปี 2559 
  2.4.3) การกระจายตัวของนักท่องเท่ียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีจ านวน
นักท่องเท่ียวสูงสุด ประมาณ 17.6 ล้านคนต่อไป สร้างรายได้ประมาณ 3.26 หมื่นล้านบาทต่อไป ในปี 2559 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเท่ียวประมาณ 12.9 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 2.49 
หมื่นล้านบาทต่อปี และในพื้นท่ีตอนกลางของภาค มีนักท่องเท่ียวประมาณ 6.7 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 1.63 
หมื่นล้านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้มากท่ีสุด ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มี
จ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ต่ าท่ีสุด ท้ังนี้ การท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ 
ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอยู่ห่างไกลกัน การท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการ
ท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาส้ันๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาด
การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวและปฏิทินการท่องเท่ียว 
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 3) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
  3.1) รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ าเป็นอันดับสองของประเทศ โดยในปี 
2558 มีรายได้เฉล่ีย 21,093 บาทต่อครัวเรือน  ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนท้ังประเทศท่ี 26,915 บาท
ต่อเดือน 
  3.2) หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศแต่มีแนวโน้มชะลอ
ตัวลง โดยในปี 2558 มีจ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนี้ 3.50 ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาคหรือมีสัดส่วนร้อยละ 
33.8 ของครัวเรือนท่ีเป็นหนี้ ท้ังประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉล่ีย 160,675 บาท เพิ่มขึ้นจาก 
137,663 บาท ในปี 2554 และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉล่ียท้ังประเทศท่ี 156,770 บาท โดยหนี้สิรน
สูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อท าการเกษตร และ
น าไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

1.3.1.4 ประชำกรและสังคม   
 1) ประชำกร 
  1.1) จ านวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ปี 2559 มีจ านวนประชากร 21.95 
ล้านคน หรือร้อยละ 33.30 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก 21.59 ล้านคน ในปี 2554 และมีอัตราการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรในช่วงปี 2554-2559 โดยเฉล่ียร้อยละ 0.30 ต่ ากว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 0.6 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด 2.63 ล้านคน รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.86 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.80 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.00 8.50 และ 8.20 ของ
ประชากรภาค ตามล าดับ 
  1.2) สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม
สูงวัยมากขึ้น โดยในปี 2554 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 14.90 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.50 ในปี 
2559 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 16.50 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระใน
การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 4.16 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2554 เป็นประชากรวัย
แรงงาน 3.31 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2559 
  1.3) ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี 2554 มีประชากรเมืองจ านวน 4.32 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 20.00 ของประชากรท้ังภาค เพิ่มข้ึนเป็น 4.45 ล้านคน หรือร้อยละ 20.30 ของประชากรท้ังภาค ใน
ปี 2559 โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากท่ีสุด ร้อยละ 18.00 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ 14.90 8.20 และ 
6.60 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคท้ังด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา จึงท าให้
ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวนมาก 
 2) แรงงำน 
 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 2559 
มีก าลังแรงงาน 9.69 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 49.90 ของก าลังแรงงานของภาค จ านวน
แรงงานท่ีมีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 58.10 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 57.00 ในปี 2559 มี
ความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 17.50 ในปี 2559 ระดับมัธยม
ปลายเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.70 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.70 ในปี 2559 แรงงานระดับอาชีวะมีแนวโน้ม
ลดลง จากร้อยละ 2.40 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี 2559 ระดับอุดมศึกษา ลดลงจากร้อยละ 12.30 
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 9.70 ในปี 2559 ท าให้ผลิตภาพแรงงานต่ า 
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 3) กำรศึกษำ 
  3.1) สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ในจ านวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย 12 แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ 
  3.2) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรต่ ากว่าค่าเฉล่ียประเทศ ในปี 2559 ประชากรมี
จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย 8.5 ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีปีการศึกษาเฉล่ีย 9.4 ปี โดยจังหวัดขอนแก่นมี
จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียสูงสุด 9.1 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม 8.90 
8.80 และ 8.80 ปี ตามล าดับ ขณะท่ีจังหวัดเลยและสกลนครมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียต่ าสุด 7.90 ปี 
  3.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ช้ัน ม. 3 (5 วิชาหลัก) 
ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.2 ลดลงเป็นร้อยละ 36.40 ในปี 2559 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉล่ียร้อยละ 50 ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี 2559 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียต่ าสุดร้อย
ละ 27.00 และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 47.30 รองลงมา ได้แก่  วิชาภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 44.70 22.70 และ 29.30 ตามล าดับ สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจาก ความ
พร้อมทางเชาว์ปัญญาของเด็กวัยเรียนท่ีเป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก 
 4) สำธำรณสุข 
   4.1) มีสาถนบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ี มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน 324 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 293 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 24 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 7 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 3,471 แห่ง 
  4.2) บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับและมีแพทย์เฉพาะทางท่ีเช่ียวชาญ ด้านโรค
ประจ าถิ่น โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 4,332 คน ในปี 
2554 เป็น 3,207 คน ในปี 2558 และมีแพทย์เฉพาะทางท่ีเช่ียวชาญด้านการรักษาโรคไต โรคหัวใจ มะเร็ง 
ท่อน้ าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาค 
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ จังหัดอุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแก่น จ านวน 
2,960 2,814 และ 1,235 ตามล าดับ 
  4.3) ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากท่ีสุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในภาคเพิ่มขึ้น จาก 84.50 ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี 2554 เป็น 100.90 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2558 โดยจังหวัดขอนแก่น มีอัตรา
ของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุด 179.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
อุดรธานี 167.80 และ 156.50 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ท้ังนี้ มีสาเหตุมาจากค่านิยมความเช่ือและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ท่ีมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ 
  4.4) มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการท่ีส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางเชาว์ปัญญาวัน เด็ก โดย
ค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับค่าเฉล่ียของ
ประเทศ ปี 2559 มีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญาท่ีระดับ 94.50 ลดลงจากระดับ 96.00 ในปี 2554 และต่ ากว่า
ประเทศท่ีมีค่าเฉล่ีย 98.20 โดยจังหวดท่ีมีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญาต่ าสุด 3 อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และมุกดาหาร มีค่าเฉล่ียเชาว์ปัญญา 87.70 90.80 และ 91.30 ตามล าดับ อัน
เนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก 
  4.5) สัดส่วนคนจน 
  สัดส่วนคนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น 
สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 18.10 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.30 ในปี 2558 สูงกว่าสัดส่วนคน 
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จนของประเทศท่ีมีอัตราร้อยละ 7.20 โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 23.30 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 17.80 และจังหวัดยโสธร ร้อยละ 17.30 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดี
ขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก 0.46 ในปี 2554 เป็น 0.43 ในปี 2558 
 

1.3.1.5 ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
 1) สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1) ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้ 
จ านวน 15.65 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของพื้นท่ีภาค หรือร้อยละ 15.30 ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ 
ในช่วงปี 2555-2559 มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ของภาคลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.30 โดยจังหวัดท่ีมี
พื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
อุบลราชธานี ท้ังนี้ เนื่องจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึ้น 
  1.2) ปริมาณการกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณน้ าท่ารายปี 55,158 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 12 แห่ง ความจุในการกักเก็บน้ า 
8,368 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 15.20 ของปริมาณน้ าท่ารายปี และมีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ลดลงเฉล่ียร้อยละ 2.50 ในปี 2555-2559 โดยในปี 2559 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ของภาคมีปริมาณการกักเก็บเพียง 3,775 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 45.10 ของความจุท้ังหมด ซึ่งลดลง
จากปี 2555 จ านวน 3,345 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 88.60 จ าเป็นต้องบริหารจัดการให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากร การขยายตัวของเมืองและการขยายพื้นท่ีการเกษตร
  1.3) คุณภาพแหล่งน้ ามีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะล าตะคองตอนล่าง จากการส ารวจ
แหล่งน้ าส าคัญ ๆ 11 แห่ง ได้แก่ ล าน้ าชี ล าปาว ล าน้ ามูล น้ าอูน น้ าสงคราม ล าชี ล าเสียว ล าน้ าเลย น้ าพอง 
ล าตะคอง (บนและล่าง) และแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ หนองหาร มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยในปี 2554 
แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.70 แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ส่วนในปี 2558 แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเหลือเพียง 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 แหล่งน้ าอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 4 แหง คิดเป็นร้อยละ 33.30 โดยแม่น้ าสงครามและหนองหารมีคุณภาพดีมาโดยตลอด 
โดยล าตะคองตอนล่างและน้ าพองมีคุณภาพแหล่งน้ าเส่ือมโทรมเพิ่มขึ้น นับจากปี 2555 เนื่องมาจากน้ าเสีย
ชุมชนหลายพื้นท่ียังไม่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยในปี 2559 มีปริมาณท้ังส้ิน 7.30 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 26.90 ของปริมาณขยะท้ังประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 0.12 ล้านตัน หรือเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.10 ในช่วงปี 2556-2559 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้บริการในการเก็บรวบรวมและก าจัด
ขยะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 5.10 แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.80 
เนื่องจากปี 2557 รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการก าจัดขยะท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพิ่มข้ึน โดยมีปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 1.03 ล้านตัน ในปี 2559 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1060 ของขยะท่ีถูกก าจัดถูกต้องท้ังประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 0.17 ล้านตัน 
นอกจากนี้ สัดส่วนปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับขยะท้ังหมดของภาค ยังคงมีค่อนข้างน้อยมี
เพียงร้อยละ 28.10 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.30  
 2) สถำนกำรณ์ด้ำนภัยพิบัติ 
  2.1) การเกิดป่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในช่วงปี 2555-2559 มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ 24.90 โดยในปี 2559 เกิดไฟไหม้ป่าจ านวน 1,560 ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้ 26,709 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 
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2555 จ านวน 716 ครั้ง และจ านวนพื้นท่ีป่าถูกไฟไหม้ 16,881 ไร่ โดยในระหว่างปี 2554-2559 เกิดไฟ
ไหม้ป่าเฉล่ีย 1,106 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้เฉล่ีย 15,394 ไร่ต่อปี โดยในปี 2556 มีจ านวนครั้งท่ี
เกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุด 1,574 ครั้ง 
  2.2) พื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นท่ีริมแม่น้ าและพื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียงจากน้ าป่าไหลหลาก ในปี 2557 มีจ านวนหมู่บ้านท่ีประสบปัญหาอุทกภัย จ านวน 5,127 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 16.20 ของหมู่บ้านท้ังภาค เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 
1,0013 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 3.20 ของหมู่บ้านท้ังภาค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีแม่น้ าส าคัญในภาค
ไหลผ่านลงสู่แม่น้ าโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร เป็นพื้นท่ีท่ีประสบ
อุทกภัยมากท่ีสุด จ านวน 2,603 หมู่บ้าน 
  2.3) ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในปี 2554 มีหมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
26,009 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ของหมู่บ้านท้ังภาค และในปี 2558 หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
5,014 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของหมู่บ้านท้ังภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดิน มี
ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดระบบชลประทานท่ีครอบคลุ่มพื้นท่ีการเกษตร น้ าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
บ่อบาดาลขาดการบ ารุงรักษา การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก จึงท าให้ภาคประสบภัยแล้ง
เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค 
 

 1.3.2 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี และสกลนคร 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 
 

 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดในห้วง
ระยะเวลา พ.ศ. 2561-2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคต  รวม ท้ั งสภาพของปัญ หาและความ
ต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 “ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร เชื่อมโยงกำรบริกำร กำรท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
สู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” 
 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 1) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
 2) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา รวม 3 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียด 
ดังนี้ 
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปกำร 
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1) วัตถุประสงค ์
  1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
  1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 
 

 2) เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
  2.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  2.3) จ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง GAP ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
  3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร  
และโลจิสติกส์ 
 1) วัตถุประสงค์ 
  1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
  1.2) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
 2) เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  2.2) ผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  3.2) พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  3.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
  3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจร 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 
 

 2) เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1) รายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  2.2) มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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  3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
  3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียงกลุ่มจังหวัด 
  3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมในภูมิภาค 
 

 1.3.3 แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำจังหวัดขอนแกน่ พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับทบทวน) 
 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 “มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลำงเชื่อมโยงอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” 
 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความ 
                     ต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 
 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
 1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
 2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
                    จัดการอย่างยั่งยืน 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำ/แนวทำง/ตัวชี้วัด 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  1.1 ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร 
        - แผนงาน 
  1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสินค้า OTOP และ SMEs 
  1.3 เพิ่มขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว 
  1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ 
  1) มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
   1.1) ข้าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี
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   1.2) มันส าปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
   1.3) อ้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
  2) รายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
  3) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 28.50  
         (ระหว่างปี 2561-2564) 
  4) รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและสังคม 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  2.1 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 
 

 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ 
  1) สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉล่ียของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3   
  2) คนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี 
  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับช้ันสูงสุดของทุกสังกัด  
      เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
  4) สัดส่วนผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนร้อยละ 100 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
                  ยั่งยืน 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  3.2 สร้างสังคมและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  3.3 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ 
                           เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3.4 อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   
 

 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ 
  1) พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร่ ต่อปี  
  2) ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
      เฉล่ียร้อยละ 74.22 (ระหว่างปี 2561-2564) 
  3) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77 
  4) จ านวนพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 4,200 ไร่ ต่อปี 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
  4.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
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  4.3 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
  4.4 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4.5 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 

 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ 
  1) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
  2) ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
      (ตามเป้าหมายท่ีก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
  3) ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
         (ตามเป้าหมายท่ีก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
  4) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   - จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
   - จ านวนหมู่บ้านสีแดง ลดลงร้อยละ 0.5 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings , Incentive Travel , Conventions , Exhibitions : MICE City) 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผนงาน 
Khonkaen Smart City 2029 เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
  5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
  5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 
   

 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ 
  1) จ านวนงาน MICE ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี 
  2) จ านวนสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS) เพิ่มขึ้น 3 แห่ง ต่อป ี
  3) ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผน Khonkaen Smart City 2029 ไปสู่การปฏิบัติ 
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2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองพล 

ประจ ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

     ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  
           “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนำตำมแนวทำง
เศรษฐกิจ ภำยใต้ควำมพอเพียง พัฒนำพึ่งพำตนเอง อย่ำงยั่งยืน” 
 

        พันธกิจ (Mision)  
  1. พัฒนาสังคมจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีในด้านการศึกษา การ
สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 
        2. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรม ทุก
กลุ่มอายุ  
         3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมพื้นท่ี มีมาตรฐาน  และ
มีประสิทธิภาพ 
         ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยน าเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยืน  
        ๕. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
        ๖. ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 

 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศำสตร์  ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารบ้านเมืองท่ีดี   
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          ๒.๓ เป้ำประสงค์  

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์
๑. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ - ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในด้านการศึกษา การ

สาธารณสุข สนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย อาคารให้   
  ได้มาตรฐาน 
- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ าประปา 
  อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความสงบเรียบร้อย และความ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

- จัดระบบบริหารจัดการน้ าระดับต าบล ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุการผลิต ส่งเสริม 
ให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริม บ ารุงรักษา ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล 
และยั่งยืน  
 

๕. การบริหารบ้านเมืองท่ีดี   
 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการ
ประชาชนรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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     ๒.๔ ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา 
ตัวชี้วัด 

๑. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
๑.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุก
ภาคส่วน 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนโครงการ ท่ีประชาชน องค์กร มีส่วนรว่ม 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของโครงการที่ประชาชน องค์กร มีส่วนร่วม 

๑.๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมหรือรับริการด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสงัคม
สงเคราะห ์

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิและ
สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมหรือรับริการด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมหรือรับริการด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหา กษัตริย์ 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา 
ตัวชี้วัด 

๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชิงปริมาณ  

-ร้อยละของจ านวนระบบสาธารณูปโภคที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการ
บ ารุงรักษา 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนระบบสาธารณูปโภคที่เพ่ิมข้ึนและ
ได้รับการบ ารุงรักษา 

๒.๒.พัฒนาแหล่งน้ า 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนแหล่งน้ าที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.๓ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนด้านการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชน 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ตัวชี้วัด 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนด้านส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา  
ตัวชี้วัด  ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ  

   การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนการจัดกิจกรรมด้านเสริมสรา้งการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

๔.๒ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ ์
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ ์

๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ า
เสีย 
 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกลูและน้ าเสีย 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกลูและน้ าเสีย 

๕. การบริหารบ้านเมืองท่ีดี   ตัวชี้วัด 

๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุก
ภาคส่วน 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรมด้านเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 

๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีีด
ความสามารถในการพัฒนา 

 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละของจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 
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 ๒.๕ ค่ำเป้ำหมำย   

ยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย  
๑. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ - คุณภาพชีวิตท่ีดีร้อยละ ๗๕ 
๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ - การคมนาคมสะดวกร้อยละ ๗๕  
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน - ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ ๗๕  
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

- ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เกิดความสมดุล และยั่งยืน  
ร้อยละ ๗๕ 

๕. การบริหารบ้านเมืองท่ีดี   - ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
 

 ๒.๖ กลยุทธ์   

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  
๑. การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
 

๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ 

๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๑.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
๒.พัฒนาแหล่งน้ า 
๓.พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและ   
   บรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดแล     
    อบายมุข 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ๑.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
๒. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

๑.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
๒.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ ์
๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 

๕. การบริหารบ้านเมืองที่ดี   ๑.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
๒.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
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    ๒.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีจุดเด่น และจุดแข็ง 
ดังนี้ 
           2.6.1 มีการเกษตรท่ีเป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ี
ส าคัญ 
           2.6.2 มีภูมิประเทศและอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อม พื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
           2.6.3 มีโครงการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้ตลอดพื้นท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
           2.6.4 มีสินค้าพื้นเมืองของต าบล และพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสานงานไม้ไผ่ เส่ือ
ทอด้วยต้นกก ไหล ผือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นต้น 
 ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นท่ีต าบลเมืองพล ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยท่ี
เอื้ออ านวยต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จึงก าหนดจุดยีนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลเมืองพล ดังนี้  
 

“เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรทั้งข้าว อาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง 
ให้ม่ันคงประชาชนมั่งค่ังและยั่งยืน” 

 
 

 

 

 

 



 

 

-42- 

 2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  
  2.8.1 ควำมเชือ่มโยงยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การเสริมสร้างความ 

ม่ันคงแห่งชาติเพื่อ

การ 

พัฒนาประเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 

การพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ 

นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 

การพัฒนาภาคเมืองและ 

พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 10 
ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร

กบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การบริหารจัดการภาครัฐป้องกัน

ทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมมาภบิาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั 
2. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน 
กำรค้ำ กำรบริกำร และโลจิสติกส์ 

1. กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
3. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเท่ียวอย่ำงครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร ์

จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันและ 

เช่ือมโยงโอกาสจากประเทศลุ่มน้้า

โขง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การเสริมสร้างความม่ันคงละความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการ 

ประชุมสัมมนา 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวดั 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำเมืองและชุมชน 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำกำรศึกษำและ
ศักยภำพเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรพัฒนำกำรเกษตร
ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การเสริมสร้างสุข

ภาวะ 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 
กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็ง
และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำร
แข่งขัน ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 8 
กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ 
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 



  

 

-43- 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำเมือง
และชุมชน 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำกำรศึกษำและ
ศักยภำพเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาการเกษตร

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การเสริมสร้างสุข

ภาวะ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้

เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำเคนและ
สังคมท่ีมีคุณภำพ 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำเมืองและ
ชุมชนน่ำอยู่ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
เพ่ือกำรแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ 

อบต.เมืองพล 

 
 

เป้ำ 
ประสงค์ 

 

.ส่งเสริมประชำชนให้มี
คุณภำพชีวติทีด่ีในดำ้น
กำรศกึษำ กำรสำธำรณสุข 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธรณภัย 

 

ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน 
ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริม
และพัฒนำคุณธรรม  
จริยธรม ทุกกลุ่มวัย 

 

พัฒนำบริกำร
สำธำรณะ 
บ ำรุงรักษำ  
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร  

 

จัดระบบบริหำรจดักำรน้ ำระดบั
ต ำบล ส่งเสริมกำรใช้เมล็ดพันธุ์
ข้ำวที่มคีุณภำพ ส่งเสริมกำร
รวมกลุ่ม เพื่อลดตน้ทุกำรผลิต 
ส่งเสริม ให้ประชำชนด ำเนินชีวติ
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ อย่ำง
ย่ังยืน  

 

ส่งเสริม บ ำรุงรักษำ 
ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดลอ้ม ให้เกิด
ควำมสมดุลและ
ย่ังยืน  

 

เปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในทุกด้ำน โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้  
อ ำนวยควำมสะดวก 
ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบตัิงำน บริกำร
ประชำชนรวดเร็วมี
ประสิทธิภำพ 
  

กลยุทธ์ 
 

๑.พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ 
๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดีงำม 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำร
สำธำรณสุข 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห์ 
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชน
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำ 
กษัตริย์ 

 

๑.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
๒.พัฒนำแหล่งน้ ำ 
๓.พัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ระบบและเครือข่ำยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพ 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำน/
ชุมชนปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 

 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกำร
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
๒. พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชน 

 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ำยในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
๒.พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพดินให้
อุดมสมบูรณ์ 
๓ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน และองค์กรทุกภำคส่วน
๒.ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรและองค์กรให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 

 

 



1.จ่ายเบีย้ เบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
2. จ่ายเบี้ย เบ้ียยังชีพแก่คนพิการ 
3. จ่ายเบี้ย เบ้ียยังชีพแก่คนพิการ 
4. จ่ายเบี้ย เบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
5. สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เมืองพล 
6. จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)  
๗. การใช้จ่ายเงินส ารองจา่ย 

-44- 
 

-44- 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
 

๑.พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ 
๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดีงำม 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำร
สำธำรณสุข 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห์ 
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชน
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำ 
กษัตริย์ 

 

๑.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
๒.พัฒนำแหล่งน้ ำ 
๓.พัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ระบบและเครือข่ำยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพ 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำน/
ชุมชนปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 

 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกำร
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
๒. พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชน 

 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ำยในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
๒.พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพดินให้
อุดมสมบูรณ์ 
๓ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน และองค์กรทุกภำคส่วน
๒.ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรและองค์กรให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 

 

 

แผนงำนกำรศึกษำ 

 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 

แผนงำนสำธำรณสุข 

 
แผนงำนสังคม

สงเครำะห์ 

 

แผนงำนงบกลำง 

 
แผนงำนงบริหำรทั่วไป 

 
แผนงำนกำรเกษตร 

 
แผนงำน 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

แผนงำนอตุสำหกรรม 
และกำรโยธำ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

ผลผลิต/ 
โครงกำร 

 
 

๑.โครงการการดูแลรักษาท่ีสาธารณในพื้นท่ี 
ต.เมืองพล 
๒.โครงการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ ต.เมืองพล 
๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.
เมืองพล 
๔.โครงการส่งเสริมการไถกลบตอชังข้าวใน
พื้นท่ี ต.เมืองพล 
๕.โครงการส่งเสริมประชาชนปรับปรุงบ ารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
๖.โครงการส่งเสริมประชาชนท างานและใช้
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
๙. โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
พอเพียง 
๑๐. โครงการอบรมการปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ 
๑๑. โครงการอบรมการปลูกมะนาว 
๑๒. โครงการสร้างสัมมาชีพต้นแบบดา้น

๑.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
๒.จ้างเหมาบริการบุคคลประจ ารถขยะ 
๓.จ้างเหมาบริการบุคคลเก็บค่าธรรมขยะ
ประจ าเดือน 
๔.โครงการถนนปลอดถังขยะ 
๕.โครงการอุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล 
ตามโครงการก าจดัขยะมูลฝอย 
6..ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ต.เมืองพล 
7.ซ่อมแซมระบบประปา ต.เมืองพล 
8.ซ่อมแซม ฝาย ท่อเหล่ียม ถนนน้ าล้น 
คลองส่งน้ า คันคูล าห้วย ต.เมืองพล   
9.ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. 
๑0.ปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน อบต. 

ฯลฯ 
 

๑.ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.1 
๒.ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 
๓.ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.3 
๔.ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
๖.ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.6 
๗.ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
๘.ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 
9.ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.10 
10.ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11 
 
 
 
 

๑.โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุ 
๒.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.โครงการฝึกทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร. 
๔.จัดหาอุปกรณ์ตบไฟ 
๕.โครงการจ้างเหมาบุคคลประจ ารถน้ า 
๖.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีต าบลเมืองพล 
๗.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
เฝ้าระวังการแพร่บาดของยาเสพติด 
๘.โครงการค่ายอาสาท าความด ี
๙.อุดหนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอ าเภอ 

ฯลฯ 
 
 
 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 
2. พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนต ำบลเมืองพล 
3. จัดอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
4. สนับสนุนอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียน 
5. โครงกำรพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนต ำบล
เมืองพล 
6. อุดหนุนโรงเรียนตำมโครงกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตส ำหรับผู้เรียน 
7. สนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรหมู่บ้ำนและศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร อบต.เมืองพล 

 1.ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา 
 2.ส่งเสริม/สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี ท้องถิ่น 
 3.ส่งเสริม/สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลเมืองพล 
 5.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
 6.การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ต าบลเมืองพล 
 7.การแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพ 
 8.การแข่งขันกีฬา กานักเรียน ต าบลเมืองพล 

1.ส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข 
2.ปอ้งกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
3.ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
4.บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ของงหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยฯ  
5.สนับสนุนงบประมาณศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนหมู่บ้าน (ศสมช.)  

1. จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 
2. การช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ี อบต. 
3. อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
อ าเภอพลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 
4. อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอพล
กิจกรรมกาชาดและเหล่ากาชาด จ.
ขอนแก่น 

แผนงำนงบริหำร
ทั่วไป 
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๑. โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
๓. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ อบต.เมืองพล 
๔. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.เมืองพล 
๕. โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการของ อบต.เมืองพล 
๖. โครงการจ้างเหมาบุคคลท่ัวไปเพื่อช่วยเหลืองาน อบต. 
๗. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอ่ืน ๆ 
๘. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ ของ อบต.เมืองพล 
๙. โครงการจัดหาครุภณัฑ์ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในส านักงาน อบต.เมืองพล 
๑๐. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๑. ส่งเสริมและยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานท่ีปฏิบัติตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
 ๑๒..อุดหนุนงบประมาณตามโครงการการจดังานรัฐพิธีระดับอ าเภอ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. โครงการการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เมืองพล 
๒. โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน 
4. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้น า แกนน ากลุ่ม หน่วยงานตา่ง ๆ ใน
พื้นท่ีต าบลเมืองพล 
5. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
อบต.เมืองพล 
6. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูปผล 
7. โครงการส่งเสริมการท าไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อจ าหน่ายเพิ่มรายได้ 
8. โครงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต าบลเมืองพล 
9. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายไดต้ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๑0. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองพล 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

แผนงำนงบริหำรทั่วไป 
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 2.8.2  แผนผังยุทธศำสตร์  (strategic map)   
    
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ 

ภายใต้ความพอเพียง พัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน” 

 
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนและสังคม 

ที่มีคุณภำพ 
กำรพัฒนำเมืองและชุมชน 

น่ำอยู ่
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อกำรแข่งขัน 

กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรและ 
สิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยืน 

กำรบรหิำรบ้ำนเมืองที่ด ี

เป้ำประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

 

.ส่งเสริมประชำชนให้มี
คุณภำพชีวติทีด่ีในดำ้น
กำรศกึษำ กำรสำธำรณสุข 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธรณภัย 

 

ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน 
ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริม
และพัฒนำคุณธรรม  
จริยธรม ทุกกลุ่มวัย 

 

พัฒนำบริกำร
สำธำรณะ 
บ ำรุงรักษำ  
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร  

 

จัดระบบบริหำรจดักำรน้ ำระดบั
ต ำบล ส่งเสริมกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว
ที่มีคุณภำพ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 
เพื่อลดตน้ทุกำรผลติ ส่งเสริม ให้
ประชำชนด ำเนนิชีวติตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ อย่ำงย่ังยืน  

 

ส่งเสริม บ ำรุงรักษำ 
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดควำมสมดุลย์และย่ังยืน  

 

เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในทุกด้ำน โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้  อ ำนวยควำม
สะดวก 
ลดขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 
บริกำรประชำชนรวดเร็วมี
ประสิทธิภำพ 
 

 

กลยุทธ ์
 

๑.พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงำม 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรสำธำรณสุข 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำ กษัตริย์ 

 

๑.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
๒.พัฒนำแหล่งน้ ำ 
๓.พัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ระบบและเครือข่ำยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพ 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำน/
ชุมชนปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 

 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกำร
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
๒. พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชน 

 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ำยในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
๒.พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพดินให้
อุดมสมบูรณ์ 
๓ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
 

 

๑.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน และองค์กรทุกภำคส่วน
๒.ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรและองค์กรให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 

 

 

คุณภำพชีวติทีด่ีร้อยละ ๗๕ 
 

กำรคมนำคมสะดวกร้อยละ ๗๕ 
 

ประชำชนด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
ร้อยละ ๗๕ 

ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เกิดควำมสมดุลย์และ
ย่ังยืน ร้อยละ ๗๕ 

ประชำชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

 

 

แผนงำน 
 

แผนงานการศึกษา 

 
 

แผนเคหะชุมชน 

 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
 แผนงานการศาสนาฯ 

 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

แผนงานงบกลาง 

 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

 
 

แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุด
แข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนท่ีดี ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนท่ีส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน  (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
กำรวิเครำะห์โอกำส  (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
 จุดแข็ง  (Strength: S) 
 โครงสร้ำงองค์กร(Structure) 

 1. มีการแบ่งโครงสร้างภายในองค์กร เป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษาฯ  โดยแต่ละส่วนราชการ มีการแบ่งงานท่ีครอบคลุมทุกภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี 

SWOT  Analysis 

 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 



 2. แต่ละส่วนราชการ มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ปีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  
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 3.  แต่ละส่วนราชการมีข้าราชการและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีครบทุกส่วนราชการ 
 4.  มีโครงสร้างทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีชัดเจน 

           กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 5.  มีแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นมี่ปี  และแผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
 6.  องค์กรใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
 7.  แผนพัฒนามีความครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ระบบกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems) 

 ๘.ระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน สามารถใช้ได้ทัน 
         ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี 

 9. ระบบการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 
 10. ระบบการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
 11. ระบบการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
       และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

  พฤติกรรมผู้บริหำร (Style) 
 13. ผู้บริหาร มีความต้ังใจในการบริหารงานขององค์กรและการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
 14. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม 

 15. การบริหารงาน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 16. ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ 
 17. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นกันเอง 
 18. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

          สมำชิกในองค์กร (Staff) 
 19. มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 20. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 21. ยึดระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด 
  ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ (Skills) 
 22. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
 23. ฝ่ายสภาท้องถิ่น มีความต้ังในในการท างาน 
 ค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกภำยในองค์กร (Shared Values) 
 24. องค์กรมีค่านิยม “ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” 
 25. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาส่วนท้องถิ่น มีประมวลคุณธรรมจริยธรรม 

          จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
            โครงสร้ำงองค์กร (Structure) 



 1. โครงสร้างองค์กร ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายดอน เช่นงาน
การศึกษา งานสาธารณสุข การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ท าให้ภาระหน้าท่ีเหล่านี้ไปตกอยู่กับส่วนส านักปลัด 
ซึ่งมีภารกิจตามหน้าท่ีมากยู่แล้ว 
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 2. การบังคับบัญชาหลายล าดับช้ัน ท าให้การท างานมีหลายข้ันตอนและเกิดความล่าช้า 
 3. ฝ่ายสภาท้องถิ่น ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ 
 4. ช่องทางการติดต่อราชการและการขอรับบริการ ยังมีความล่าช้า ไม่ชัดเจน 
             กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 5. การจัดท าแผนพัฒนา ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญและมีคนออกไปร่วมประชาคมน้อย 
 6. มีสภาพปัญหาและความต้องการมาก ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วน 
            ระบบกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems) 
 7. ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ านาจ ส่งผลให้องค์กร มีภารกิจ
มากแต่มีงบประมาณท่ีจ ากัด 
 8. ระบบบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบ 
 9. ระบบการบริหารงานบุคคลไม่มีความต่อเนื่อง มีการโอนย้ายบ่อย 
 10. ขาดระเบียบวินัย ด้านการบริหารงบประมาณ มีการโอนงบประมาณบ่อย 
 11. การจัดสรรงบประมาณ ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 12. กระบวนการจัดหาพัสดุบางกรณี ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 13. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมและร่วมกันตรวจสอบการท างานค่อนข้างน้อย 
  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร 

 โอกำส (Opportunity: O) 
           เศรษฐกิจ (Economic) 

1. มีพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมกับการท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ท านาปลูกข้าว  
ท าไร่เป็นบางส่วน 
 2. พื้นท่ีเหมาะสมในการลงทุนส าหรับการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 3. มีสภาพอากาศเหมาะสมแก่การท าเกษตร 
 สังคม (Social) 
 4. ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมท่ีพึ่งพาอาศัยกัน 
 5. มีกลุ่ม องค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็งหลายกลุ่ม 
          วัฒนธรรม (Culture) 
 6. มีวัดจ านวน ๑๐ วัด  ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ 
 7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น หมอน้ ามนต์ ประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี 
ประเพณีชองชาวอีสาน  
 

ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threats: T) 
           เศรษฐกิจ (Economic) 



 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตร ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนายทุนและกลไกทางการตลาด 
 2. ราคาน้ ามันในท้องตลาดสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 3. ค่าครองชีพสูงขึ้น 
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 4. ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
 5. การคมนาคมไม่สะดวก 
 6. เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 7. ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
 8. การบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นไฟฟ้า ประปา ยังไม่ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
               สังคม (Social) 
 9. การเคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสกว่า ลดลง 
 10. มีแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ี 
 11. มีปัญหายาเสพติด 
 12. มีปัญหาสุขภาพ อนามัย 
 13. ประชาชน มีค่านิยมท่ีฟุ่มเฟือย มีหนี้สินครัวเรือนสูง 
 14. เยาวชน มีคู่ครองก่อนวัยอันควร ในอนาคต อาจมีปัญหาครอบครัวได้ 

 

๓.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
              ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 



ส่วนที่ ๓ 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน  

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน 
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ -บริหารท่ัวไป -บริหารงานท่ัวไป -ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

-บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา 
-สาธรณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
-การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

-กองการศึกษาฯ 
-ส านักปลัดฯ 
-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 

-สป,กองคลัง 
กองช่าง 

-การด าเนินงานอื่นๆ -งบกลาง -ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง,การศึกษาฯ 

๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ -บริหารท่ัวไป -รักษาความสงบภายใน -ส านักปลัด กองคลัง 
-บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน -กองช่าง กองคลัง 

-อุตสาหกรรมและการโยธา -กองช่าง กองคลัง 
๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน -บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -ส านักปลัด กองคลัง  

-การเศรษฐกิจ -การเกษตร -ส านักปลัด กองคลัง 
๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน -กองช่าง กองคลัง 

-การเศรษฐกิจ --การเกษตร -ส านักปลัด กองคลัง 
๕ การบริหารบ้านเมืองท่ีดี -บริหารท่ัวไป -บริหารงานท่ัวไป -ส านักปลัด กองคลัง 

-บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน -กองช่าง กองคลัง 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -ส านักงานปลัด กองคลัง 
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 2. รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 

 
ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรศูนย์ฯ 

คณะกรรมกำร,เด็ก
เล็ก,ผู้ดูแลเด็กและ
ชุมชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

คณะกรรมกำร
,เด็กเล็ก,ผู้ดูแล

เด็ก 
มีกิจกรรม

ร่วมกันมำกขึ้น 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ผู้ปกครองครูเด็กเล็กและ
ชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกัน 

ผู้ปกครอง ,เด็กเล็ก
,ครูและชุมชน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

ผู้ปกครอง ครู 
เด็กเล็กและ
ชุมชนมี
ควำมสัมพันธ์ 

ที่ดีร่วมกัน 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรสำนสัมพันธ์
ชุมชนกับศูนย์เด็กเล็ก 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำรส ำหรับเด็ก 

เด็กในเขตต ำบลเมือง
พล  ๕๐๐ คน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กได้รับควำมรู้
และมีควำมสุข
เพิ่มขึ้น 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

กำรจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำติ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

เด็กเล็กมีควำมพร้อม 
ด้ำน IQ และ EQ 

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต. เมือง
พล  ๑๓๐ คน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กเล็กได้รับกำร
พัฒนำ 

อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจัดระบบกำร
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมและประสบกำรณ์
มำกขึ้น 
 

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ครู พนักงำน
จ้ำงฯลฯ ๑๒ คน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

บุคลำกร ครู 
พนักงำนจ้ำง
ฯลฯ   มีควำมรู้ 
มำกขึ้น 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

เด็กเล็กได้รับประทำน
อำหำรกลำงวันครบทุกคน 

เด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต. เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง

สมวัย 
 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

นักเรียนได้รับประทำน
อำหำรกลำงวันครบทุกคน 

นักเรียนในเขต อบต.  
5 โรงเรียน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

นักเรียนมี
สุขภำพสมบูรณ์
แข็งแรงสมวัย 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนโรงเรียนตำม
โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียน 
ในเขต 
อบต. 

เด็กเล็กได้รับอำหำร(นม) 
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียน อนุบาล-
ป.๖    โรงเรียน ใน
เขต อบต.  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กนักเรียน มี
สุขภำพสมบูรณ์
แข็งแรงสมวัย 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรอำหำรเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

เด็กนักเรียนได้รับอำหำร
เสริม(นม) ครบทุกคน 

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต. เมือง
พล  ๑๓๐ คน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กเล็กได้รับกำร
พัฒนำ 

อย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรอำหำรเสริม
(นม) 
นักเรียน 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียน 
ในเขต 
อบต. 

ประกอบกำรสอน และมี
วัสดุฯลฯส ำหรับท ำงำน
บริหำรศูนย์ฯ 
 
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

ศูนย์ฯ มีสื่อกำร
เรียนกำรสอน
และมีวัสดุฯลฯ 
ใช้ในศูนย์ฯ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอน วัสดุ
ส ำนักงำน วัสดุอ่ืนๆ 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพลฯ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

อำคำร ศพด. สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ 

อำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.  
เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพล 

สภำพดี ใช้งำนได้
ตำมปกติ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรปรับปรุง
หรือซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กอบต.
เมืองพล 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

กำรสงเครำะห์ เด็กเล็ก
ของศูนย์ฯ ที่มีฐำนะ
ล ำบำกยำกจน 
ได้รับริกำรสำธำรณะ 

จ้ำงเหมำรถยนต์ 
รำยละเอียดตำมที่  
อบต.ก ำหนด   1 คัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

เด็กเล็กที่มีฐำน
ล ำบำกยำกจน 
เดินทำงสะดวก 
ปลอดภัย ในชีวิต 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจ้ำงเหมำรถ
รับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  อบต.
เมืองพล 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

ศพด. 
อบต. 

เมืองพล 

ประชำชนได้รับข้อมูล 
ข่ำวสำร ควำมรู้  ครบทุก
หมู่บ้ำน 

จัดหำหนังสือพิมพ์ 
วำรสำรแผ่นพับ
ควำมรู้ต่ำงๆ  ประจ ำ
ที่อ่ำนหนังสือหมู่บ้ำน   
๑๑ หมู่บ้ำน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร ครบ
ทุกหมู่บ้ำน 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรสนับสนุน
ข้อมูล 
ข่ำวสำรหมู่บ้ำน 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

 

โรงเรียนในเขต อบต.เมือง
พลได้มีสื่อกำรเรียน 
กำรสอน 
 

โรงเรียนในเขต  
อบต. เมืองพล  
๕ โรงเรียน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

โรงเรียนมีสื่อกำร
เรียนกำรสอน 
เพียงพอ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนโรงเรียนตำม
โครงกำรจัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอน 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียน 
ในเขต 
อบต. 

ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ    
 
 

จัดกิจกรรมวันส ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ 
เช่น วันมำฆะบูชำ ,
วันวิสำขบูชำ ฯลฯ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงำม 

 

ประชำชนได้ร ำลึก
ถึงคณุ
พระพุทธศำสนำ  
ประพฤติปฏิบัติตน
ตำมค ำสอนของ
พระศำสดำ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 
ส่วนโยธา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม งำนประเพณี
ต่ำงๆ กิจกรรมฮีตสิบสอง
ครองสิบสี ่

จัดกิจกรรมงำน
ประเพณีฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่ ตำมควำม
เหมำะสม 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดี
งำม 

 

งำนประเพณีต่ำงๆ  
ได้รับกำรสืบทอดสู่
คนรุ่นต่อไป 

ปีละ  
๑-๒ 

โครงการ 

โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมงำนประเพณี 
กิจกรรมฮีตสิบสอง
ครองสิบสี ่

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

กองคลัง 
ส่นง.ปลัด 

โยธา 
 

จัดกิจกรรมต่ำงๆส ำหรับ
ผู้สูงอำยุตอบแทนควำมดี 
ที่ท ำประโยชน์ต่อ
บ้ำนเมือง 

ผู้สูงอำยุในต ำบลเมือง
พลทุกคน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดี
งำม 

 

ผู้สูงอำยุได้เข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆที่จัด
ให้ มีสุขภำพจิตดี
ด ำรงชีวิตด้วยปกติ
สุข 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจัดงำนวัน
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ 

สนง.ปลัด ส่วน 
การ 

ศึกษา 

ป้องกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ในเขตต ำบล
เมืองพล ๑๑  
หมู่บ้ำน 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

 

ประชำชนมีสุขภำพ
ดีไม่เกิด
ไข้เลือดออก 

ปีละ  
๑,๒ 

โครงการ 

โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

สนง.ปลัด กองคลัง 
ส่วนการ 
ศึกษา 
โยธา 

 
ศูนย์ ศสมช. หมูบ่้ำน มี
งบประมำณในกำรบริหำร
โครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขหมู่บ้ำน 
 
 
 

 ศสชม. ๑๑ หมู่บ้ำน
ในเขตต ำบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

 

ประชำชนได้รับ
กำรดูแลด้ำน

สุขภำพ อนำมัย 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนศูนย์ ศสมช. 
หมู่บ้ำนตำมโครงกำร
พัฒนำงำน
สำธำรณสุขหมู่บ้ำน 

สนง.ปลัด กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

แก้ไข้ปัญหำสุขภำพของ
ประชำชนในเขตต ำบล
เมืองพล 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
อบต. เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

 

ประชำชนได้รับ
กำรสร้ำงเสริม 
ป้องกันและฟื้นฟู
สมรรถภำพ 

ปีละ  
๑-๒ 

โครงการ 

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภำพ 
อบต.เมืองพล 

สนง.ปลัด กองคลัง- 

เผยแพร่ให้ควำมรู้เร่ืองโรค
เอดส์ และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

นักเรียนช่วงชั้น ป. 4 
5 6 โรงเรียนในเขต
ต ำบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

 

นักเรียน มีควำมรู้
เร่ืองโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เก่ียวกับกำร
ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ 

สนง.ปลัด กองคลัง- 

ให้บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉินใน 
เขตต ำบลเมืองพลและ
ใกล้เคียง 

จัดชุดปฏิบัติกำร
ฉุกเฉิน  ประจ ำศูนย์กู้
ชีพ-กู้ภัย อบต. 
เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

 

ผู้ป่วยฉุกเฉินใน 
เขตต ำบลเมืองพล
และใกล้เคียง ได้รับ
บริกำรฯ 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงกำรบริกำร
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยำบำล 

สนง.ปลัด กองคลัง- 

ควำมรู้ผู้ประกอบกำร 
ร้ำนอำหำร แผงลอย  
 
 

 ผู้ประกอบกำร 
ร้ำนอำหำรแผงลอย 
ในต ำบลเมืองพล 

๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

ประชำชนได้รับ
กำรดูแลด้ำน

สุขภำพ อนำมัย 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้เก่ียวกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

สนง.ปลัด กองคลัง- 

ประชำชนดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่ำงถูกต้อง และช่วยลด
อัตรำกำรเกิดโรคในสัตว์ 

ประชำชนที่มีสัตว์
เลี้ยง ในเขตพื้นที่
ต ำบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 

ประชำชนมีควำมรู้
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้ำและดูแล
สัตว์เลี้ยงอย่ำง
ถูกต้อง  

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรรณรงค์ ให้
ควำมรู้เกี่ ยวกับ โรค
พิษสุนัขบ้ำ 
 

สนง.ปลัด กองคลัง- 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกำส 

ผู้ด้อยโอกำสในเขต
ต ำบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ผู้ด้อยโอกำสในเขต
ต ำบลเมืองพล มี
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุน 
กิจกรรมพัฒนำ
ช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกำส 

สนง.ปลัด กองคลัง 

ให้บริกำรและยกระดับ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คน
พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ สู งอำยุ  คนพิ กำร 
ผู้ป่ วยเอดส์  ใน เขต
ต ำบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
ต ำบลเมืองพล 
 ได้รับเบี้ยยังชีพ  มี
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรจ่ำยเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์ 

สนง.ปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 

กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนต ำบลเมืองพล          

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

 

ประชำชนได้รับ
สวัสดิกำรจำก
กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน 

ปีละ  
๑

โครงการ 

สมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 

สนง.ปลัด กองคลัง 

สร้ำงเครือข่ำยช่วยทำง
สังคมแก่ผูป้่วยเอดส์และผู้
ติดเชื้อHIV ในเขตอ ำเภอ
พล  

 ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อHIV ในเขตอ ำเภอ
พล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

 

 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้
ติดเชื้อHIV ในเขต
อ ำเภอพล ได้รับ
กำรช่วยเหลือทำง
สังคม 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ 
อ ำเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น 

สนง.ปลัด กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้ำน
ต่ำงๆ 

เหล่ำกำชำด อ ำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ผู้ที่ประสบภัยต่ำงๆ 
ได้รับกำรช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึง 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนอ ำเภอพล 
ตำมโครงกำรเหล่ำ
กำชำด อ ำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

สนง.ปลัด กองคลัง 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้ำน
ต่ำงๆ 

เหล่ำกำชำด จังหวัด
ขอนแก่น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ผู้ที่ประสบภัยต่ำงๆ 
ได้รับกำรช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึง 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่น ตำม
โครงกำรเหล่ำกำชำด  
จังหวัดขอนแก่น 

สนง.ปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 

กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนต ำบลเมืองพล          

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ประชำชนได้รับ
สวัสดิกำรจำก
กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน 

ปีละ  
๑

โครงการ 

สมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 

สนง.ปลัด กองคลัง 

เพื่อใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็น
เร่งด่วนหรือบรรเทำควำม
เดือนร้อนของประชำชน 
 
 

เหตุเกิดควำมเดือนร้อน
เร่งด่วนของประชำชน
พื้นที่ อบต. เมืองพล    
ที่เกิดจำกภัยต่ำง ๆ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

 

 

บรรเทำควำมเดือน
ร้อนของประชำชน
ที่เกิดภัยฯ ในพื้นที่  
อบต. เมืองพล 

ปีละ  
๑-๒ 

โครงการ 

โครงกำรใช้จ่ำยเงิน
ส ำรองจ่ำย 

สนง.ปลัด กองคลัง 



 
 

 
 
 

 
-60- 

 
ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

เพื่อจ่ำยเงินรำยจ่ำยตำม
ข้อผูกพันทำงกฎหมำย 

เงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ได้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

สมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  

สนง.ปลัด กองคลัง 

เพื่อจ่ำยเงินรำยจ่ำยตำม
ข้อผูกพัน 
ทำงกฎหมำย 
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
และสังคม
สงเครำะห์ 

ผู้ได้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สนง.ปลัด กองคลัง 

โรงเรียนในเขต อบต. 
เมืองพล  ได้ร่วมกัน
จัดกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน 

โรงเรียนในเขต  
อบต. เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

นักเรียนได้เล่นกีฬำ 
ออกก ำลังกำย ใช้
สติ ปัญญำ 
ในกำรแข่งขันกีฬำ 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงกำรสนับสนุน
กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน  

สนง.ปลัด กองคลัง 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ 
ตำมควำมเหมำะสมแต่ละ
หมู่บ้ำน  
 

จัดหำอุปกรณ์กีฬำ
สนับสนุนหมู่บ้ำน 
จ ำนวน  ๑๑ หมู่บ้ำน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

ประชำชนในหมำ
บ้ำนมีอุปกรณ์กีฬำ
ออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬำ หมู่บ้ำน 
ต ำบลเมืองพล 

สนง.ปลัด กองคลัง 

ส่งเสริมให้ประชำชน
เล่นกีฬำ 

จัดกำรแข่งขันกีฬำ
ประชำชนทั่วไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

ประชำชนได้เล่น
กีฬำและแข่งขัน
กีฬำ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรแข่งขัน
กีฬำประชำชน
ทั่วไป 

สนง.ปลัด กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดต้ังศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NEMBER  ONE  เพื่อให้
วัยรุ่นและเยำวชน จัด
กิจกรรม 

จัดต้ัง 1 ศูนย์ จัด
กิจกรรมของเยำวชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

วัยรุ่นและเยำวชน  
มีศูนย์ฯจัดกิจกรรม 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรส่งเสริม
กิจกรรม 
To BE  NEMBER  
One 
ประเภทชุมชน 

ส่วน
การศึกษา 

กองคลัง 
สนง.ปลัด 
ส่วนโยธา 

สนำมกีฬำมำตรฐำน
ส ำหรับกำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ 

สนำมกีฬำกลำง 
อบต. เมืองพล   
๑  แห่ง 

- - ๑ - - กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

มีสนำมกีฬำส ำหรับ
กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ 
ที่มีมำตรฐำน 

  
๑ 

โครงการ 

โครงกำรก่อสร้ำง
สนำมกีฬำกลำง 
อบต.เมืองพล 

ส่วน
การศึกษา 

ส่วนโยธา 

ที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก ำลังกำย 

ออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำนชำด ม.๑   
จ ำนวน  ๑   แห่ง 

  ๑   กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

มีสถำนที่ออกก ำลัง
กำยของประชำชน 
ประจ ำหมู่บ้ำน 

  
๑

โครงการ 

ก่อสร้ำงที่ออกก ำลัง
กำย  บ้ำนชำด ม.๑ 

ส่วน
การศึกษา 

ส่วนโยธา 

เป็นที่ออกก ำลังกำย ม.๒ ออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำนต ำแย ม.๒   
จ ำนวน  ๑   แห่ง 

  ๑   กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

มีสถำนที่ออกก ำลัง
กำยของประชำชน 
ประจ ำหมู่บ้ำน 

 
๑ 

โครงการ 

ก่อสร้ำงที่ออกก ำลัง
กำย  บ้ำนต ำแย ม.๒ 

ส่วน
การศึกษา 

ส่วนโยธา 

ที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก ำลังกำย 
 
 
 
 

ออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำนหญ้ำคำ   
จ ำนวน ๑ แห่ง 

   ๑  กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

มีสถำนที่ออกก ำลัง
กำยของประชำชน 
ประจ ำหมู่บ้ำน 

  
๑ 

โครงการ 

ก่อสร้ำงที่ออกก ำลัง
กำย  บ้ำนหญ้ำคำ 
 ม.๕ 

ส่วน
การศึกษา 

ส่วนโยธา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก ำลังกำย 

ออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำนหันใหญ ่ม.๖   
จ ำนวน  ๑   แห่ง 

   ๑  กำรส่งเสริมและ
สนับสนุน กำร
กีฬำและ
นันทนำกำร 

มีสถำนที่ออกก ำลัง
กำยของประชำชน 
ประจ ำหมู่บ้ำน 

 
๑ 

โครงการ 

ก่อสร้ำงที่ออกก ำลัง
กำย  บ้ำนหันใหญ ่
 ม.๖ 

ส่วนโยธา ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

ประชำชำในพื้นที่ได้
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันของ
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

กำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี
ส ำคัญ เพ่ือแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดี
และปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

 

ทุกภำคส่วนได้ร่วม
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ 

 ปีละ 
๒ 

โครงการ 

โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกำส
ส ำคัญของชำติ 
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

กิจกรรมเก่ียวข้องกับ
นโยบำยของ คสช. 

สร้ำงควำมสำมัคคีแก่
ประชำชนในพื้นที่ 
อบต. เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดี
และปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

 

ประชำชน มีเวที 
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น สร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกิดควำมรักษำ
สำมัคค ี

 ปีละ 
๑

โครงการ 

สนับสนุนศูนย์
ปรองดองสมำนฉันท์ 
ระดับท้องถิ่น 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

สนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธี
ส ำคัญ 

กำรจัดกิจกรรมงำน
รัฐพิธีส ำคัญ เพื่อ
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อสถำบัน
ชำติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดี
และปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

ทุกภำคส่วนได้ร่วม
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ 

 ปีละ 
๑

โครงการ 

อุดหนุนที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอพล 
ตำมโครงกำรรัฐพิธี 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันของ
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

ก่อสร้ำงฝำย  2  ฝำย
ในเขตต ำบลเมืองพล 

๒     ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดี
และปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

ทุกภำคส่วนได้ร่วม
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ 

๒ 
โครงการ 

โครงกำร 1 วัน 500 
ฝำยถวำยพ่อหลวง 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 



 
 

 
 
 

-63- 

 
ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

 
ยุทธศำสตร์ 

ที่ ๑ 
กำรพัฒนำ
เมืองและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ
เมืองและ

ชุมชนน่ำอยู่ 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

๑๑ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ถนน) 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

๕ 
โครงการ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. ภำยในต ำบล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 
 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  

มีเส้นทางที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ถนน) 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

 ปีละ 
๒ 

โครงการ 

โครงการ ปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก
ภำยในต ำบล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 

ก่อสร้างถนนดิน มีเส้นทางที่เป็นถนน
เพิ่มขึ้น 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ถนน) 

เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

 ปีละ 
๒

โครงการ 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินภายในต าบล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 

ประชำชนได้ใช้ถนน
มำตรฐำนสำมำรถ
สัญจรได้ตลอดปี  
 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
 (ถนน) 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 
 ๑

โครงการ 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
แอสฟันท์ ภำยใน
ต ำบลเมืองพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 

เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
ตลอดปี 

ถนนช ำรุดจำกภัยน้ ำ
ท่วมน้ ำหลำก เป็น
หลุมบ่อ สัญจร
ล ำบำก 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
 (ถนน) 

เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 
 ๓

โครงการ 

ซ่อมแซมถนนภำยใน
ต ำบลเมืองพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 

ประชำชน มีไฟฟ้ำ 
ใช้อย่ำงพอเพียง 

ระยะทำงยำว  
๑๔,๖๐๙  เมตร 
ประมำณ เสำไฟฟ้ำ
ขยำย  ๓๖๕ ต้น 

๗๓ ๑๔
๖ 

๒๑๙ ๒๙
๒ 

๓๖๕ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
 

ประชำชน มีไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงพอเพียง 

ปีละ 
๗๓  
ต้น 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ครัวเรือนและเพื่อ
กำรเกษตร ภำยใน
ต ำบลเมืองพลพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 



 
 

 
 
 

-64- 

 
ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

 
ยุทธศำสตร์ 

ที่ ๑ 
กำรพัฒนำ
เมืองและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ
เมืองและ

ชุมชนน่ำอยู่ 
 

ให้มีแสงสว่ำง
เพียงพอในกำรสัญจร
เวลำกลำงคืน 

จ ำนวน  ๒๓ จุด 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ไฟฟ้ำ) 

มีไฟฟ้ำส่องสว่ำง
อย่ำงพอเพียงพอ 

ปีละ 
๕ 
จุด 

ขยำยไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
ภำยในต ำบลเมืองพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้ตลอดปี 

หอถังสูงพร้อมเปลื่ยน
ท่อเมนส่งน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  
น้ิว ยาว  5,000  ม. 

๑     กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ระบบประปำ) 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 
ตลอดปี 

 
 ๑ 

โครงการ 

ก่อสร้างประปาหอถัง
สูงพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านท่าหลวง 
ม. 4 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อกรองน้ าประปา 
ให้สะอาด 
 

มีระบบกรอง
น้ าประปา  1  แห่ง 

 ๑    กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ระบบประปำ) 

ประชำชน มี
น้ ำประปำสะอำดไว้
ใช ้

  
๑

โครงการ 

ก่อสร้างระบบกรอง
น้ าประปา  ม. 7 และ 
ม. 9    

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อเป็นหอถังสูงสง่
น้ ำประปำให้
ประชำชนได้อุปโภค
บริโภค 

หอถังสูง  1  แห่ง   ๑   กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ระบบประปำ) 

มีหอถังสูงสง่น้ าให้
ประชาชนได้ 
อุปโภคบริโภค 

 
๑ 

โครงการ 

ก่อสร้างหอถังสูงตาม
แบบกรมทรัพยากร
น้ า     ม. 11 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อให้น้ าประปาไหล
ได้สะดวกขึ้น 
 

ท่อเมน  PVC  ขนาด  
3 นิ้ว ระยะทาง  
2,000  เมตร 

   ๑  กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ระบบประปำ) 

น้ าประปาไหล
สะดวกขึ้น 

 
๑ 

โครงการ 

ปรับปรุงท่อเมน
น้ าประปา 
 บ้านหญ้าคา  ม.5 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อกรองน้ าประปา 
ให้สะอาด 
 

มีระบบกรอง
น้ าประปา  1  แห่ง 

    ๑ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
(ระบบประปำ) 

ประชำชน มี
น้ ำประปำสะอำด 
ไว้ใช ้

 
๑ 

โครงการ 

ก่อสร้างระบบกรอง
น้ าประปา  ม. ๔ 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

 
ยุทธศำสตร์ 

ที่ ๑ 
กำรพัฒนำ
เมืองและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ
เมืองและ

ชุมชนน่ำอยู่ 
 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ าอุปโภคได้ตลอดปี 

สระหรือหนองน้ า 
จ านวน  ๖ แห่ง 

๑ ๓ ๔ ๕ ๖ การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

ประชาชน มีน้ า
อุปโภคไว้ใช ้
ตลอดปี 

ปีละ 
๑-๒ 

โครงการ 

ขุดลอกสระน้ าหรือ
หนองน้ าภายในต าบล
เมือง าพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง   

ล าห้วย ๖ สาย ช่วงที่
ต้ืนเขิน ของแต่ละล า
ห้วย 

๑ ๓ ๖ ๙ ๑๒ การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

ประชาชน มีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ปีละ 
 ๑-๓ 

โครงการ 

ขุดลอกล าห้วยภายใน
ต าบลเมือง าพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อประชาชน ใช้
สัญจร และกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร   

ท่อเหลี่ยมจ านวน 
 ๖ แห่ง 

๑ ๓ ๔ ๕ ๖ การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

ประชาชนมีทาง
ข้ามล าห้วยและ 
ที่กักเก็บเพื่อ
การเกษตร 

ปีละ  
๑-๒

โครงการ 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ข้ามล าห้วยภายใน
ต าบลเมืองพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อประชาชน ใช้น้ า
เพื่อการเกษตร   

จัดท าระบบ
ชลประทานท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตรภายใน
ต าบลเมืองพล 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

ประชาชน ได้ใช้น้ า
เพื่อการเกษตร   

ปีละ 
๒ 

โครงการ 

โครงการบริหาร
จัดการน้ าต าบล 
เมืองพล  

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค
บริโภค  และเพื่อ
การเกษตร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย ท่อเหลี่ยม คลอง
ส่งน้ า ถนนน้ าล้น 
ที่เกิดการช ารุดภัยน้ า
ท่วมน้ าหลาก 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

เพื่อให้ใชง้านได้
ตามปกติ 

ปีละ 
๒ 

โครงการ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ฝาย, ท่อเหลี่ยม ,
คลองส่งน้ า ถนน 
น้ าล้น       ภายใน
ต าบลเมืองพล 
 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ าอุปโภคได้ตลอดปี 

ถังเก็บน้ า (ฝ ๙๙) 
จ านวน ๒ ถัง  
 

 ๑    การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

 

เพื่อให้ใชง้านได้
ตามปกติ 

    
๑ 

โครงการ 

ซ่อมแซมถังเก็บน้ า 
(ฝ.99)   ม.2 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

 
ยุทธศำสตร์ 

ที่ ๑ 
กำรพัฒนำ
เมืองและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 
กำรพัฒนำ
เมืองและ

ชุมชนน่ำอยู่ 
 

เพื่อลดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

เทศกาลปีใหม ่
และสงกรานต์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน    
 

จ านวนอุบัติเหตุ
ทางจราจรลดลง 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุจราจร 

สนง.ปลัด สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อให้มีสมาชิก อป
พร.มีความพร้อม
ช่วยเหลือประชาชน
ในการป้องกันฯ 

จัดอบรมทบทวน  
อปพร. ต าบลเมืองพล 
 

๑ ๒ - - ๓ พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และเครือข่ายการ
ป้องกันและและ
บรรเทาฯ 
 

สมาชิก อปพร.มี
พร้อมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

ฝึกอบรมสมาชิก 
 อปพร. (หลักสูตร
ทบทวน) 

สนง.ปลัด สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเผชิญเหตุ 
ป้องกันภัยต่างๆ 

ผู้บริหาร  จนท. อบต. 
ผู้น า หมู่บ้าน  อปพร. 
ส.อบต.  ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง อื่นๆ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และเครือข่ายการ
ป้องกันและและ
บรรเทาฯ 

ผู้เก่ียวข้อง มีความ
พร้อมช่วยเหลือใน
กรณีเกิดสาธารณ
ภัย 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงการป้องกันและ 
บรรเทาสารณภัย 

สนง.ปลัด สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 
 

เคร่ืองสูบน้ าขนาด 8 
น้ิว 1 เคร่ือง พร้อม
อุปกรณ์ 

๑     พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และเครือข่ายการ
ป้องกันและและ
บรรเทาฯ 

ผู้ประสบภัยแล้ง
ได้รับการช่วยเหลือ 

 
๑ 

โครงการ 

โครงการจัดหาเคร่ือง
สูบน้ า 

สนง.ปลัด สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จากภัย
ต่างๆ 

จัดเตรียมพร้อมทาง
งบประมาณ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์  
เคร่ืองบริโภคฯลฯ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
และเครือข่ายการ
ป้องกันและและ
บรรเทาฯ 

ผู้ประสบภัย จาก
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ปีละ  
๑ 

โครงการ 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

สนง.ปลัด สนง.ปลัด 
กองคลัง 
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ควำม
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 
 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

 
การ

พัฒนาการ
เกษตรย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 7 
 

การ
เสริมสร้าง
ทุนทาง
สังคมให้

เข้มแข็งและ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน
ภายใต้หลัก

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อ 
การแข่งขัน 

 

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานของ
ประชาชน 

พื้นที่บริเวณหลังทีท่ ำ
กำรอบต.เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการ
เรียนรู้และการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานของ
ประชาชน 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบล 
เมืองพล 

กลุ่มสตรีต าบลเมือง
พล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการ
เรียนรู้และการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มสตรี มีเวที 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มสตรีต าบล
เมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

เพื่อจัดต้ังกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 
ต้นไหล และพัฒนา
ฝีมือการทอเสื่อและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากต้นกก ต้นไหล 

ผู้ประกอบอาชีพเสริม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ต้นกก ต้นไหล  11 
หมู่บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการ
เรียนรู้และการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

มีการร่วมกลุ่ม
อาชีพเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงการจัดต้ังกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ต้นกก ต้นไหลต าบล
เมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

เพื่อน าไปใช้กับชีวิต
ของประชาชน 

รับสมัครผู้สนใจทั้ง 
11 หมู่บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการ
เรียนรู้และการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ผู้น าไปปฏิบัติมีชีวิต
อยู่ดีมีสุขแบบ
พอเพียง 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามา
รถทางการ
แข่งขันและ
เชื่อมโยง
โอกาสจาก
ประเทศลุ่ม
น้ าโขง 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 
 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 
การ

เสริมสร้าง
ทุนทาง
สังคมให้

เข้มแข็งและ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อ
การแข่งขัน
ภายใต้หลัก

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๕ 
 

การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อ 
การแข่งขัน 

 

เพื่อเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ 

กลุ่มอาชีพในต าบล 
เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ให้เข็มแข็งและ
สามารถแข่งขัน
ได้ 

กลุ่มอาชีพเสริมมี
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ในต าบลเมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบล 
เมืองพล 

กลุ่มสตรีต าบลเมือง
พล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ให้เข็มแข็งและ
สามารถแข่งขัน
ได้ 

กลุ่มสตรี มีเวที 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มสตรีต าบล
เมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

เพื่อให้มีพันธุ์ข้าวดี 
มีคุณภาพส าหรับ 
ผู้มีอาชีพท านาข้าว 

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกองทุนพันธุ์
ข้าว  11 หมู่บ้าน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ให้เข็มแข็งและ
สามารถแข่งขัน
ได้ 

ผู้ประกอบอาชีพท า
นา มีข้าวพันธ์ุดี
เพาะปลูก 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงการจัดต้ัง
กองทุน/สนับสนุน
กองทุนพันธุ์ข้าว
ระดับต าบล 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

จัดสร้างเพิงค้าขาย
ชุมชน  ข้างทางสาย
เมืองพล-นสห. บ้าน
ชาด หมู่ที่๑ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ให้เข็มแข็งและ
สามารถแข่งขัน
ได้ 

ผู้ประกอบการ
ค้าขาย บ้านชาด 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการสนับสนุนผู้
ค้าขายบ้านชาด ให้มี
แหล่งจ าหน่ายสินค้า 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ 
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณะในเขต
ต าบลเมืองพล 

พื้นที่สาธารณะในเขต
ต าบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

ไม่มีการบุกรุกที่
สาธารณะ 
และมีแนวเขตที่
สาธารณะ 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงกำรดูแลรักษำที่
สำธำรณะในพื้นที่
ต ำบล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชน
รวมกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู
และเพิ่มพื้นที่ป่า 

ผู้สนใจ  11 หมู่บ้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่า 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการจัดต้ังกลุ่ม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่ม
พื้นที่ป่า 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

เพื่อให้มีพันธุ์ไม้ไว้
ปลูกในที่สาธารณะ 

พื้นที่สาธารณะในเขต
ต าบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

มีพันธุ์ไม้ไว้ปลูกใน
ที่สาธารณะ 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงการเพาะพันธุ์ไม้ สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 

เพื่อประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาน
บันชาติ 

การปลูกป่าในที่
สาธารณะในเขต
ต าบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

ประชาชแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถานบันชาติ   
ด้วยการปลูกต้นไม้ 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการปลูกต้นไม้  
เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

สนง.ปลัด ส่วนการ 
ศึกษา 

กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ 
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

เพื่อ ให้เกิดร่มร่ืน
สวยงาม เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส าหรับ 
บริการประชาชน 

บริเวณพื้นที่โดยรอบ  
และส านักงาน อบต. 
เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

 

อบต.เมืองพล มี
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
บริเวณพื้นที่
โดยรอบ  และ
ส านักงาน อบต.
เมืองพล 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต. เมืองพล 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 

เพื่อจัดหาเมล็ดปุ๋ยพืช
สด (ปอเทือง) 
ปรับปรุงบ ารุงดินให้
เกิดความอุดม
สมบูรณ ์

ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  11  บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ดินให้อุดม
สมบูรณ ์   

 

มีกระบวนการ 
ปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้อุดมสมบูรณ ์   

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการจัดต้ัง
กองทุนเมล็ดปุ๋ยพืช
สด ต าบลเมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชน
รวมกลุ่ม ท าปุ๋ยหมัก/
น้ าหมักชีวภาพ ใช้เอง
ในครัวเรือน ในระดับ 
ต าบล 

ประชาชนผู้สนใจ 11 
หมู่บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ดินให้อุดม
สมบูรณ ์   

 

การรวมกลุ่มท าปุ๋ย
หมัก/น้ าหมัก
ชีวภาพในระดับ
หมู่บ้าน 

ปีละ  
๑

โครงการ 

โครงการอุดหนุน/
สนับสนุนกลุ่มท าปุ๋ย
หมัก/ น้ าหมักชีวภาพ 
ในระดับต าบล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชนไถ
กลบตอซังข้าว 
 
 

ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  11  บ้าน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ดินให้อุดม
สมบูรณ ์   

มีกระบวนการ 
ปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้อุดมสมบูรณ ์   

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการรณรงค์ 
ไถกลบตอซังข้าว 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 
กลยุทธ์ 

 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ 
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่
ต าบลเมืองพล 

พื้นที่เขตต าบล 
เมืองพล 

๑ ๒ - - - เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลเมืองพล 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการจ้างเหมา
เก็บขนขยะ 
ต าบลเมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่
ต าบลเมืองพล 

พื้นที่เขตต าบล 
เมืองพล 

- ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลเมืองพล 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการ พนักงานเก็บ
ขยะ จ านวน ๓ คน 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่
ต าบลเมืองพล 

พื้นที่เขตต าบล 
เมืองพล 

- ๑ - - - เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลเมืองพล 

 
๑

โครงการ 

โครงการจัดหา
รถยนต์ขนขยะ ๑ คัน 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อจ่ายเงินเป็นค่า
ก าจัดขยะให้แก่
เทศบาลเมืองเมืองพล 

จ่ายเงินเป็นค่าก าจัด
ขยะให้แก่เทศบาล
เมืองเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

มีการก าจัดขยะโดย 
เทศบาลเมือง 
เมืองพล 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

อุดหนุนเทศบาลเมือง
เมืองพลตามโครงการ
ก าจัดขยะ 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

เพื่อจ้างบุคคลจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน
ขยะมูลฝอย 
 

จ้างบุคคลจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน
ขยะมูลฝอย   12 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

 

 

มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ 
ขนขยะมูลฝอย 
ครบถ้วน 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน
ขยะมูลฝอย 

กองคลัง ส่วนโยธา 
สนง.ปลัด 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศำสตร ์
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ 
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
 

เพื่อให้สมาชิก
ธนาคารและ
ประชาชนทั่วไปคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
น าฝากธนาคารขยะ 

ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  11 บ้าน 

๑ ๒ - - - เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

มีการคัดแยก
ขยะในระดับ
ครัวเรือน 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการจัดต้ัง
ธนาคารขยะและจัด
สวัสดิการสังคม 
 

สนง.ปลัด กองคลัง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การลด คัดแยก และ
น ามาใช้ประโยชน์ 
(๓ Rs)  

ประชาชนต าบล 
เมืองพล 

- ๑ ๒ ๓ ๔ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

มุ่งสู่ชุมชน
หมู่บ้านปลอด
ขยะ 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ปลูกจิตส านึก
สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะ 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนน
ในหมู่บ้าน  เป็นถนน
ปลอดถังขยะ 

พื้นที่หมู่บ้านในเขต
ต าบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

มีหมู่บ้านปลอด
ถังขยะ 

ปีละ 
๑

โครงการ 

โครงการถนนปลอด
ถังขยะ 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 
ส่วนการ 
ศึกษา 

เพื่อระบายน้ าใช้ใน
ครัวเรือน น้ าเสีย 
น้ าฝน ในหมู่บ้าน 
 
 
 

พื้นที่หมู่บ้านในเขต
ต าบลเมืองพล ๒๕ 
แห่ง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูล   
และน้ าเสีย 

มีร่องระบายน้ า 
ได้สะดวก 

ปีละ 
๕ 

โครงการ 

ก่อสร้างร่อง 
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา สนง.ปลัด 
กองคลัง 
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ควำม
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

 
การส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะด้าน
การเป็น
เมือง

อัจฉริยะฯ 
และเมือง
แห่งการ
ประชุม 
สัมมนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 
การ

พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ

ภายใต้หลัก
ธรรมา 
ภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าในด้าน
กฎหมาย 

ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  11 บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า
ในด้านกฎหมาย 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

สนง.ปลัด กองคลัง 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านในต าบล 
เมืองพล  11  หมู่บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
บริการด้านต่างๆ   

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงาน อบต.ใน
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุน อบต.ที่
รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  1 คร้ัง/ป ี

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 
ในระดับอ าเภอ 

ปีละ 
๑

โครงการ 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอ 

สนง.ปลัด กองคลัง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีส่วน
ร่วมท าแผนพัฒนา
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 
 

หมู่บ้านในต าบล 
เมืองพล  11  หมู่บ้าน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมวางแผน
พัฒนา หมู่บ้าน 
ต าบล 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา 
 อบต. และ หมู่บ้าน/
ชุมชน 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 

เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการฯ 
แลเพิ่มประสิทธิภาพ
และะพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 
 
 

คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

มีการพัฒนา
ความศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และมี
ส่วนร่วมท า
แผนพัฒนา 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร ต าบล
เมืองพล 

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 

 
61 62 ๖3 ๖4 ๖5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

 
การส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะด้าน
การเป็น
เมือง

อัจฉริยะฯ 
และเมือง
แห่งการ
ประชุม 
สัมมนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 
การ

พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ

ภายใต้หลัก
ธรรมา 
ภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ อบต.
เมืองพล 

คณะกรรมการที่ 
อบต.แต่งต้ัง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน 

ตัวแทนชุมชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และ
ช่วยเหลืองาน 
อบต. 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

ค่าตอบแทนผู้
ช่วยเหลืองานของ
ราชการ 

กองคลัง ส่วนโยธา 
 

เพื่อให้มีเคร่ืองถ่าย
เอกสารประจ า
ส านักงาน อบต. 

จ านวน 1 เคร่ือง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

 

มีเคร่ืองถ่าย
เอกสารประจ า
ส านักงาน อบต. 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

ค่าจ้างเหมาเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

กองคลัง 
 

สนง.ปลัด 
ส่วนโยธา 

ส่วน
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 

จัดหาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับจัดท าแผนที่
ภาษี  1 ชุด 
-จัดหาข้อมูลที่ดินใน
เขตต าบลเมืองพล  
ปรับปรุงข้อมูลทุกปี  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

 

องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 

 

ปีละ 
๑

โครงการ 

โครงการปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง ส่วนโยธา 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา ผู้น า/
แกนน าชุมชน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา ผู้น า/
แกนน าชุมชน 
ตามความเหมาะสม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมวางแผน
พัฒนา หมู่บ้าน 
ต าบล 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

การพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา ผู้น า/
แกนน าชุมชน 

สนง.ปลัด 
 

ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

 
การส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะด้าน
การเป็น
เมือง

อัจฉริยะฯ 
และเมือง
แห่งการ
ประชุม 
สัมมนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 
การ

พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ

ภายใต้หลัก
ธรรมา 
ภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

เพื่อให้ สนง. อบต.
เมืองพลมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

จ านวน  1 ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

สนง. อบต.เมือง
พล  มีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

เพิ่มขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้า อบต. เมืองพล 

ส่วนโยธา 
 

กองคลัง 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารหลาย
ช่องทาง 

ปรับปรุงเช่าพื้นที่ 
เว็บไซต์ อบต.  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

มีข้อมูลข่าวสาร
หลายช่องทางให้
ประชาชน
รับทราบ 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการปรับปรุง/
เช่าพื้นที่  ระบบ
เผยแพร่ข้อมูล อบต. 
(เว็บไซต์) 

สนง.ปลัด 
 
 

กองคลัง 
 

เพื่อจ้างเหมาบริการ 
บุคคล/หรือนิติบุคคล 
ช่วยงาน  อบต.เมือง
พล 

จ้างเหมาบริการ
บุคคล หรือนิติบุคคล
ช่วยงานอบต.เมืองพล 
ตามความจ าเป็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

มีผู้ปฏิบัติงาน
ราชการ อบต. 

เมืองพล 

 

ปีละ 
๑

โครงการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลช่วยงาน 
อบต.เมืองพล 

สนง.ปลัด 
 
 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการ 
ศึกษา 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
แผ่บพับ ป้าย 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต. 
 

จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  
แผ่บพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต.  
ตามความเหมาะสม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

เอกสารสิ่งพิมพ์  
แผ่บพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต. 

 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต.  

สนง.ปลัด ส่วนโยธา 
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา 
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ควำม

เชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์

จังหวดั 

 
ยุทธศำสตร ์

ในเขต 
อปท. 

จังหวัด 

 
ยุทธศำสตร ์

อบต. 
เมืองพล 

 
เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

 
ตัวชี้วดัระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชีว้ัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์/ 

แนวทำงพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั 
ระดับ 

กลยุทธ์ 
 

 
ควำมก้ำว 
หน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

 
 

หน่วย 
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

 
การส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะด้าน
การเป็น
เมือง

อัจฉริยะฯ 
และเมือง
แห่งการ
ประชุม 
สัมมนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 
การ

พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ

ภายใต้หลัก
ธรรมา 
ภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ อบต.
เมืองพล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
อบต.เมืองพลใช้
งานได้ตามปกติ  
 

ปีละ 
๑ 

โครงการ 

โครงการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ พล 

สนง.ปลัด 
 
 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการ 
ศึกษา 

เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ใชใ้น 
อบต.เมืองพล 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ ตาม
ความจ าเป็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ส าหรับใชป้ฏิบัติ
หน้าที่งาน
ราชการ  อบต.
เมืองพล 

ปีละ 
 ๑ 

โครงการ 

โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
อบต.เมืองพล 

สนง.ปลัด 
 
 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการ 

ศึกษา 
 

เพื่อปรับปรุงภายใน
อาคารส านักงาน 
ส าหรับบริการ
ประชาชน 
 

อาคารส านักงาน 
อบต. 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา 

มีบริเวณบริการ
ประชาชน  
มีความเหมาะสม 
 

ปีละ 
๑

โครงการ 

โครงการปรับปรุง
ภายในอาคาร
ส านักงาน 

สนง.ปลัด 
 
 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการ 
ศึกษา 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

  



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

…………………………….. 

4.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธ์ศำสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลยุทธ์ศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ข้อ 13 และ ข้อ 29 ซึ่งในการประเมินแผนฯ
นั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธ์ศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท  0810.2/ว5797  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า และประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ข้อ 29 และ ข้อ 13 โดยในการประเมินแผนฯ นั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน ยุทธ์ศาสตร์พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินยุทธ์สาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4.3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น  
            3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
                (1) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 
               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดท าแผนพัฒนาก าหนดให้มีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ ๒๙ และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ เป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
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และต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ีโดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มี ดังนี้ 
 

   แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การติดตาม
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 

 (2) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ อบต.การใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดย
ได้มีการประเมินคามพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ 
อบต. ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
         แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อบต. 
        แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 4.4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
 1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากขึ้นและ
ประชาชนมองว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการท่ีเสนอได้ทันท่วงที 
 3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อก าจัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 4) โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
 5) บุคลากรท่ีมีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะภาคประชาชน หรือภาครัฐ ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ให้ความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 6) ระยะเวลาในการจัดท าโครงการฯ ท่ีก าหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงการ 
 ในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความท่ัวถึง 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่สินค้าชนิดใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ พัฒนาการท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ควรพิจารณาใช้แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาฯ เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ควรพิจารณาสัดส่วนงบประมาณ และค านึงถึงสถานะทางการ
คลังในการพิจารณา/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นฯ  
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 

http://www.dla.go.th/


 
 

 
 
 

-168- 

 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์การบริหารต าบลเมืองพล โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ประกาศในแผนยุทธ์ศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน    
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน    
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธ์ศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

14. มีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15. มีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัด    
ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา    

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธ์ศาสตร์    

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธ์ศาสตร์    

19. มีการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์หรือไม่    

แบบที่  1 การก้ากับการจัดยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ค ำชี้แจง :  แบบท่ี 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทียบ (3) อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 
 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี     (6) อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน นักศึกษา     (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

 

 
 
 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานของ      

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี  3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี     (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 (4) รับจ้าง  (5) นักเรียน นักศึกษา     (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 

 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 ยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี     (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน นักศึกษา     (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ๕..  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำเมือง
และชุมชนน่ำอยู่ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ  

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี  3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 ยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขัน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี      (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน นักศึกษา      (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ๕.หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขัน โดยให้คะแนน 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
ส่วนยุทธ์ศำสตร์ที่ 4 ยุทธ์ศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำอยำ่งยั่งยืน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี      (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน นักศึกษา      (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     5.หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ  
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธ์ศำสตร์ที่ 5  ยุทธ์ศำสตร์กำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 

 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี      (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน นักศึกษา      (6) เกษตรกร 
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ๕.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำร
บ้ำนเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจการ  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

จบ................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 


