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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
- - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-
๒๕70)  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้มีความสอดคล้อง  
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  จึงให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 –2565)  โดยให้คณะกรรมการท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ปัญหา และความต้องการของประชาชนต าบลโคกสนวน  
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
2570)  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาได้มีมติเห็นชอบในการประชุม  เมื่อวันที่ 
13  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 ประจ าปี  ๒๕๖5  เมือ่วันที่  18  มกราคม  ๒๕๖5 

อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่  5 ข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 โดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน  และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 ต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                            

     
     (นายวิชัย   วรครุธ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ค าน า  

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๗ โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนความต้องการอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้ง ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนและคณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

งานการวางแผนและงบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
เดิมพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีปุาละเมาะ มีต้นไม้หลายพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจายเมื่อประชากร 

อพยพมาสร้างถิ่นฐานก็ได้บุกเบิกถางปุาเพ่ือ ท านา ท าไร่ แล้วเรียกชื่อบริเวณนี้ต่าง ๆ กันไป ตามลักษณะ  ของ
พ้ืนที่ เช่น  บ้านโคกสนวน  บ้านหนองกระทุ่ม  บ้านหนองตะลุมปฺุก  ซึ่งต่อมาเมื่อทางราชการประกาศใช้
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ชาวบ้านจึงใช้ชื่อต าบลว่าต าบลโคกสนวน   โดยมีเขตการปกครอง 
๘ หมู่บ้าน  และต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลโคกสนวนจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๐  ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่  ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

๑.  ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้ง   

              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙  หมู่ที่  ๑  บ้านโคกสนวน  ถนนโคก
สนวน – ตาเหล็ง   ต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอช านิ    
มีระยะห่างจากอ าเภอ   ๑๐   กิโลเมตร 
           ๑.๒  เนื้อที ่
               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  มีเนื้อท่ีครอบคลุมทั้งต าบล  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒๖.๒๔  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๖,๔๐๐  ไร ่

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  เขตต าบลหนองปล่อง    อ าเภอช านิ 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ เขตต าบลหนองโสน      อ าเภอนางรอง 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  เขตต าบลหนองปล่อง         อ าเภอช านิ 

 
พืน้ทีท่ั้งหมด  ๑๖,๔๐๐  ไร่  สามารถใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

หมู่ ๑   มีพื้นที่ทั้งหมด   ๒,๒๗๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๑,๓๕๘ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๑๙๒ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ ๕๐ ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๒๕๐ ไร่ 
 ถนน ๔๒๐ ไร่ 

 
หมู่ ๒   มีพื้นที่ทั้งหมด   ๒,๕๓๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๑,๕๙๙ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๑๙๒ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ ๒๐ ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๒๗๖ ไร่ 
 ถนน ๕๒๖ ไร่ 
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หมู่ ๓   มีพื้นที่ทั้งหมด   ๓,๐๕๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๒,๕๐๑ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๑๔๐ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ ๑๐ ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๔๐ ไร่ 
 ถนน ๓๕๙ ไร่ 
หมู่ ๔  มีพื้นที่ทั้งหมด   ๒,๑๒๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๑,๑๑๓ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๘๕ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ ๑๐ ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๗๔๐ ไร่ 
 ถนน ๑๗๒ ไร่ 
หมู่ ๕   

มีพื้นที่ทั้งหมด   
 

๑,๓๓๐ 
 

ไร ่
 พ้ืนที่นา ๖๖๕ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๑๔๑ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ - ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๕๐ ไร่ 
 ถนน ๔๗๔ ไร่ 
หมู่ ๖  มีพื้นที่ทั้งหมด   ๑,๙๙๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๑,๗๘๔ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๓๕ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ - ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๓๐ ไร่ 
 ถนน ๑๔๑ ไร่ 
หมู่ ๗   

มีพื้นที่ทั้งหมด   
 

๑,๐๕๐ 
 

ไร ่
 พ้ืนที่นา ๘๙๑ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๘๙ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ - ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๑๕ ไร่ 
 ถนน ๕๕ ไร่ 

 

หมู่ ๘ มีพื้นที่ทั้งหมด   ๒,๐๖๐ ไร ่
 พ้ืนที่นา ๑,๐๔๘ ไร่ 
 พ้ืนที่สวน ๑๒๔ ไร่ 
 พ้ืนที่ไร่ - ไร่ 
 พ้ืนที่สาธารณะ ๒๕ ไร่ 
 ถนน ๘๖๓ ไร่ 
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พื้นที่ทั้งหมด  สามารถใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
พ้ืนที่ชุมชน  เป็นพ้ืนที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  สถานที่ราชการ มีพ้ืนที่ ๑,๕๕๑  ไร่  หรือประมาณ 

ร้อยละ  ๘.๗๓  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  เป็นพ้ืนที่ท านา  ไร่ สวน  เป็นต้น  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๐,๗๕๓  ไร่ หรือ

ประมาณ ร้อยละ  ๖๐.๕๘  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลพ้ืนที่การเกษตรพอแยกลักษณะการท าการเกษตร  ได้
ดังนี้ 

-  พ้ืนที่ในการท านา  ๙,๔๓๔   ไร่ 
-  พ้ืนที่ในการท าไร่     ๑๕๐   ไร่ 
-  พ้ืนที่ในการท าสวน       ๗๐  ไร่ 

๑.๓  ภูมิประเทศ 
                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นพ้ืนที่
ท าการเกษตร ประมาณ  ๖๐.๕๘ %  ของพ้ืนที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  ตั้งแต่  ๑๕๖  -  ๑๘๔  ฟุต  เป็นพื้นที่
ชุมชนประมาณ  ๘.๗๓ %  ของพ้ืนที่ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า  ประมาณ ๑๕  %  ของ
พ้ืนที่อ่ืนๆ  ได้แก่  ถนน  แหล่งน้ า  ฯลฯ  ประมาณ  ๒,๗๘๓  ไร่  หรือ ๑๕.๖๗ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 

๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี  แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  

อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน  และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือน
เมษายน   และหนาวเย็นที่สุด คือธันวาคม 

๑.๕ ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินของพ้ืนที่ต าบลโคกสนวน   เป็นดินร่วนปนทรายในบริเวณราบลุ่มจะมีความอุดม

สมบูรณ์มากเหมาะส าหรับท านา  และบริเวณท่ีราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ 
๑.๖ ลักษณะของน้ า 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลโคกสนวน     ชว่ยหล่อเลี้ยงประชาชนในต าบลโคกสนวนมีอยู่มีกิน
และประกอบอาชีพคือ  ล าห้วยล าปะเทีย 

น้ าอุปโภค   น าน้ าจากล าห้วยล าปะเทีย  และคลองเหมืองน้อย มาใช้ในการอุปโภค 
น้ าบริโภค   ประชาชนจะดื่มน้ าจากการรองน้ าฝนใส่โอ่ง/ตุ่ม และซื้อจากผู้ประกอบการใน

ชุมชนที่ท าเป็นธุรกิจในราคาขนาดย่อม   และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนออกแจกจ่ายในหน้าแล้ง 
น้ าเพื่อการเกษตร  เกษตรกรในต าบลโคกสนวนยังคงท าการเกษตรตามฤดูกาลเป็นหลัก  ฉะนั้น

น้ าที่ท าการเกษตรจึงต้องรอน้ าฝนในฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่  แต่เกษตรกรบางส่วนที่ปลูกผักหรือผลไม้หลังฤดูการ
เก็บเก่ียวก็จะมีสระน้ าในไร่นา  เป็นแหล่งน้ าท าการเกษตร  หรือบางรายอาจจะขุดเจาะน้ าบาดาล 

๑.๗  พืน้ที่ป่าไม้ 
ต าบลโคกสนวน มีพ้ืนที่ปุาไม้เหลือน้อยและมีสภาพเป็นปุาเสื่อมโทรมปุาถูกตัดท าลายและถาก

ถางเพ่ือท าไร่ท านา 
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๒.  ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

มีทั้งหมด   ๘   หมู่บ้าน 
๒.๑.๑   บ้านโคกสนวน  หมู่ที่ ๑  มีนายธนวัฒน์   สีดา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๒   บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  ๒  มีนางส ารวย   คุระจอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๓   บ้านหนองตะลุมปฺุก  หมู่ที่  ๓  มีนายพสิษฐ์   สีดา  เป็นก านัน 
๒.๑.๔    บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่  ๔  มีนางประเกียรติ  พวงมาลัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๕    บ้านระนามพลวง  หมู่ที่  ๕  มีนายอภิวัฒน์   ใจศิลป์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๖    บ้านหนองจ าปา   หมู่ที่  ๖   มีนายสุนทร  สมัญญา    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๗    บ้านสวนสนุก  หมู่ที่  ๗  มีนายสุพิพ   อนุพันธ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๑.๘    บ้านนากลาง  หมู่ที่  ๘  มีนายสมจิตร   ล่ าสัน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
มีทั้งหมด   ๘   เขตเลือกตั้ง (ตามแต่ละหมู่บ้าน) 
 

๓.   ประชากร 
 ๓.๑   ข้อมูลประชากร 
         ประชากร  จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน 
                   จ านวนประชากร  ๓,๗7๕  คน 
                        -  ชาย  ๑,๘50  คน 
                        -  หญิง  ๑,๙๒5  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    ๘70  ครัวเรือน  มีความหนา แน่นเฉลี่ย   ๑๔4   คน  / ๑  ตารางกิโลเมตร 
ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอช านิ  ณ วันที่  2  กันยายน  ๒๕๖3 
 
 
 

 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน ทั้งหมด 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

หมู่ที่  ๑  บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  ๒  บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตะลุมปฺุก 
หมู่ที่  ๔  บ้านโคกตะแบก 
หมู่ที่  ๕  บ้านระนามพลวง 
หมู่ที่  ๖  บ้านหนองจ าปา 
หมู่ที่  ๗  บ้านสวนสนุก 
หมู่ที่  ๘  บ้านนากลาง 

๔๖7 
๖๘3 
๕70 
๔13 
๕๔๒ 

๒๒4๐ 
๓๐4 
๕72 

๒50 
๓๔4 
๒๖5 
๑๙8 
๒๔6 
๑๑9 
๑52 
๒76 

๒๑7 
๓39 
๓๐5 
๒๑5 
๒๙6 
๑๐5 
๑๕2 
๒๙๖ 

๑22 
๑๕2 
๑๓3 
๘8 

๑๒7 
๕๑ 
64 

๑๓3 
รวม ๓,๗7๕ ๑,๘50 1,925 ๘70 
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๔.   สภาพทางสังคม 
 ๔.๑   การศึกษา 

๔.๑.๑  โรงเรียน                                  ๑     แห่ง 
๔.๑.๒  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน      ๑     แห่ง 
๔.๑.๓   ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก      ๑     แห่ง 

 ๔.๒   การสาธารณะสุข 
๔.๒.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        ๑    แห่ง 

 ๔.๓   การรักษาความสงบ ด้านอาชญากรรม 
๔.๓.๑   จุดตรวจ (ชั่วคราว) ประจ าหมู่บ้าน     ๘    แห่ง 

 ๔.๔   ยาเสพติด 
        ๔.๔.๑    ผู้เสพสารเสพติดได้รับการบ าบัด  จ านวน   ๖   คน 
 ๔.๕   การสังคมสงเคราะห์ 

๔.๕.๑  ผู้สูงอายุ      จ านวน  ๕๒๕ คน  แยกตามช่วงอายุดังนี้ 
-   อายุ  ๖๐ – ๖๙ จ านวน   ๒๘๔   คน 
-   อายุ  ๗๐ – ๗๙ จ านวน   ๑๗๔   คน 
-   อายุ  ๘๐ – ๘๙ จ านวน     ๕๔   คน 
-   อายุ  ๙๐ ปีขึ้นไป จ านวน     ๑๓   คน 

๔.๕.๒ คนพิการ             จ านวน   ๒๒๖   คน 
๔.๕.๓ ผู้ปุวยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว    จ านวน    ๙  คน 

                 ๔.๕.๔ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
๕.   ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑   การคมนาคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาโดยใช้ทางหลวงชนบท และใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๗๘  

และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๓  ในการสัญจร 
 

๕.๒   การไฟฟ้า 
 ต าบลโคกสนวน  ได้รับการบริการไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง  มีไฟฟูาอย่าง

ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และก าลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง 
๕.๓   การประปา 

 การประปา ภายในจ านวน  ๘  หมู่บ้าน  นั้นได้รับการบริการประปาขนาดกลาง  จ านวน  ๒  หมู่
คือ  หมู่ที่  ๓  หมู่ที่  ๔ และหมู่ท่ี  ๘    ส่วนอีก  ๓  หมู่บ้านได้อาศัยแหล่งน้ าใต้ดินท าเป็นประปาหมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่  ๕   หมู่ที่  ๖  และหมู่ที่  ๗    ยังเหลืออีก  ๒  หมู่ที่ยังไม่มีประปาใช้  ได้แก่  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๒  ซึ่ง
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการของบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างต่อไป   

๕.๔  โทรศัพท์ 
ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   ได้รับบริการจากองค์การโทรศัพท์ของอ าเภอ

นางรอง  แต่ประชาชนส่วนมากใช้โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ (มือถือ) 
๕.๕   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  วัสดุ  และครุภัณฑ์ 
-   ใช้บริการไปรษณีย์อ าเภอนางรอง   รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๑๐ 
-   ขนส่งเอกชนต่างๆเช่น  KERRY , นิ่ม เอกเพรส , แฟล็ต , J & J เป็นต้น 
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๖.   ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑   การเกษตร  ประชาชนกว่า  8๐ % ประกอบอาชีพท านา ส่วนอีกท่ีเหลือประกอบอาชีพท าสวน  

ท าไร่   เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
๖.๒   การประมง 

 ต าบลโคกสนวนไม่มีการท าประมง 
 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจ าหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น ไก่   
เป็ด   สุกร  ปลา  กบ  โค และกระบือ เป็นต้น 
 ๖.๔   การท่องเที่ยว 
 ต าบลโคกสนวนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

๖.๕   การพาณิชย์ / กลุ่มอาชีพ 
 พ้ืนที่ต าบลโคกสนวน เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่  มีร้านค้าชุมชนไว้ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค  อีก

พร้อมทั้งยังมีตลาดนัดสัญจรจากต่างถิ่นเข้ามาให้บริการประชาชนอยู่ประจ า 
๖.๖   การอุตสาหกรรม 
       -  มีโรงงานผลิตอิฐบล็อค ๑   แห่ง 
๖.๗  แรงงาน   แรงงานในต าบลโคกสนวนจะออกไปขายแรงงานที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 
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7.  อื่นๆ    (เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)) 
 ๙.๑ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

๑. บ้านโคกสนวน  หมู่ที่  ๑ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๓๕๘ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง ๕๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๒๐๐ 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร ๑ 
 

-  /  - / 

๒) หนองน้ า / บึง ๑ 
 

-  / -  / 

๓) คลอง ๑ 
 

-  /   -  / 

๔) ฝาย     ๑ 
  

 - /  - / 

๕) สระ     ๓ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

/ -  / -  

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -   
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๒. บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  ๒ 

 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๕๙๙ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง ๒๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๒๐๐ 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร -  
 

-  -   - -  

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง -  
 

-  -   - -  

๔) ฝาย    - 
  

 - -  - - 

๕) สระ    ๔ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน - 
 

- -  - - 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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๓. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่  ๓    

 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๒,๕๐๑ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง ๑๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๒๐๐ 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร จ านวน(แห่ง) 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 

การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร -  
 

-  -   - -  

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง -  
 

-  -   - -  

๔) ฝาย    - 
  

 - -  - - 

๕) สระ    ๓ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

- /  - / 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   - -  
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๔. บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่  ๔ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๑๑๓ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง ๑๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๒๐๐ 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร ๑  
 

-  /  - / 

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง ๑  
 

-  /  - / 

๔) ฝาย    ๒ 
  

 - /  - / 

๕) สระ    ๒ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน - 
 

- -  - - 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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๕. บ้านระนามพลวง  หมู่ที่  ๕ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๑๕๐ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง - - - - 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร ๑  
 

-  /  - / 

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง ๑  
 

-  /  - / 

๔) ฝาย    - 
  

 - -  - - 

๕) สระ    ๑ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

/ -  / - 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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๖. บ้านหนองจ าปา  หมู่ที่  ๖ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๗๘๔ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง - - - - 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร -  
 

-  -  - - 

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง ๑ 
 

-  /  - / 

๔) ฝาย ๑ 
  

 - /  - / 

๕) สระ ๒ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

/ -  / - 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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๗. บ้านสวนสนุก  หมู่ที่  ๗ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๘๙๑ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง - - - - 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร - 
 

-  -  - - 

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง ๑  
 

-  /  - / 

๔) ฝาย    - 
  

 - -  - - 

๕) สระ    ๑ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

- / - / 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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๘. บ้านนากลาง  หมู่ที่  ๘ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

๑) ท านา ในเขตชลประทาน -  -   - -  

    นอกเขตชลประทาน ๑,๐๔๘ ๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๒๐๐ 

๒) ท าสวน ทั่วไป - - - - 

๓) ท าไร่ ไร่อ้อย - - - - 

    ไร่ข้าวโพด -  -   -  - 

    ไร่มันส าปะหลัง - - - - 

๔) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  -  - -  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน
(แห่ง) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน 
การเข้าถึงแหล่งน้ า

การเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

๑) ห้วย / ล าธาร - 
 

-  -  - - 

๒) หนองน้ า / บึง -  
 

-  -  -  -  

๓) คลอง ๑ 
 

-  /  - / 

๔) ฝาย    ๓ 
  

 - /  - / 

๕) สระ   ๑ 
  

 - /  - / 

๖) คลองชลประทาน - 
 

 - - - - 

๗) ประปาหมู่บ้าน ๑ 
 

/ - / - 

๘) ประปาส่วนภูมิภาค - 
 

-  -   -  - 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตต าบลโคกสนวนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จ านวน  3  แห่ง  และส านักสงฆ์  
อีก  1  แห่ง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
งานประเพณีของต าบลโคกสนวน จะมีงานประจ าปี คืองานนมัสการหลวงพ่อช านิจ โดยต าบลโคกสนวน

ได้จัดร่วมกัน กับอ าเภอช านิ  และอีก  ๕  ต าบล โดยจัดขึ้นในห้วงวันที่  ๒3 – ๒๕ มีนาคม  ของทุกปี      
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลโคกสนวน ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ และปัจจุบันยังไม่ลบเลือนหายไป

ยังมีลูกหลานสานต่อและสืบทอดต่อๆกันมา คือ 
ด้านเกษตรกรรม มีการท าการเกษตร โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้

ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไป  
ด้านหัตถกรรม มีการท าเครื่องจักรสาน  เครื่องมือในการท าประมง   การทอเสื่อ  การทอผ้า เป็นต้น 
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารคือ ภาษาอีสาน  ภาษาเขมร ภาษาส่วย  และใช้ภาษากลางในการติดต่องาน

ราชการ 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ น้ า 
-   ฝาย   จ านวน     ๗   แห่ง 
-   ประปา  จ านวน     ๕   แห่ง 
-   คลอง  จ านวน     ๑   แห่ง 
-   สระ   จ านวน    ๑๗  แห่ง 

 -   ห้วย/ล าธาร/คลอง จ านวน     ๔   แห่ง 
๘.๒ ป่าไม้  ในเขตต าบลโคกสนวน มีปุาไม้ชุมชนอยู่  ๒  แห่ง  คือ  ปุาชุมชนหมู่  ๑  และปุาชุมชน หมู่  

๒  (ปุาหนองสวนหม่อน) 
๘.๓ ภูเขา  ต าบลโคกสนวนไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ต าบลโคกสนวน ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก และท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า  สถานประกอบการ

ตามล าดับ   ประชาชนในพื้นท่ีสามารถท านาปีละ  ๑  ครั้ง   ท าไร่มันส าปะหลัง  และเลี้ยงสัตว์เช่น วัว  ควาย ไก่  
และเป็ด เป็นต้น 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง   มั่งคั่ง 
และยั่งยืนโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐ ปี   ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) สรุปย่อได้ดังนี้ 

ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี   เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน   และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล(ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่  

(๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี   

(๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูป   และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา   
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย     ในทุกภาคส่วนและนานาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ  กับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถ
ด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง  
มั่งคั่งและยั่งยืน  ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่   การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง   มั่งค่ัง   ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชนประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดน   และชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
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(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเป็นกรอบ ที่
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี   
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุด
แข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ 
พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการ 
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
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๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง   ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิต  และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานรากและความสามารถและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาคภูมิภาค   และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ    ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   ที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี 
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม ความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา 
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อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง   มีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากกาก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย  อ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า  ลดลง  เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง  และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(๑) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
(๓) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๔) ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
(๓) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
(๒) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก

การค้าการลงทุน 
(๖) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ให้สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(๒) เพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม การปลูกไม้

มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(๓) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 

(๑) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
(๒) ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๓) สังคมมีความสมานฉันท์ 
(๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๕) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร 
(๖) อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า อันดับที่ ๒๐ ของโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมมาภิ
บาลในสังคมไทย 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
(๓) ปูองกันและปราบปราม 
(๔) ปฏิรูปกฎหมาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน

ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวก

ทางการค้า 
(๓) การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม ไทยเป็น

ศูนย์กลางพลังงาน 
(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สร้างความมั่นคง ปลอดภัย

ทางไซเบอร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่
ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

(๒) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน.ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
(๑) ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 
(๓) ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นน าศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย

ได้ มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเที่ยวของเอเชีย 
(๔) ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่ง ท่องเที่ยวระดับโลก 
(๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
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(๖) พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศที่
ขยายตัวมีสมดุล 

(๗) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 
(๒) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(๓) การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ 
(๔) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
๑) แผนพัฒนาภาค  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๑. เ พ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ ส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะ ดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้   เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  

๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา ความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้
อย่างอบอุ่น  

๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ ชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร อินทรีย์  

 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู   และเลย 

เน้นการฟ้ืนฟูระบบ นิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  การส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน    

๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม  และ มุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ    

๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน 
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าว หน้า การเตรียมการ 
รองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต    
 ๔. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน ทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า เพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง  
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 ๕. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  
 
 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
 (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก  
 (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
 (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
 (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
 (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  
 (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง  
 (๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 1 หรือเรียกว่า  นครชัยบุรินทร์   ประกอบไปด้วย  4  จังหวัด  
ได้แก่   

1. จังหวัดนครราชสีมา 
2. จังหวัดบุรีรัมย์  
3. จังหวัดชัยภูมิ  
4. จังหวัดสุรินทร์ 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ
สุรินทร์ มีพื้นที่ 51,760.25 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 30.70 ของภาค สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ดิน
ร่วนปนทราย และดินเค็ม มีแม่น้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าชี 
 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
 พื้นท่ี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อนลักษณะของลมฟูา
อากาศ และปริมาณน้ าฝน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคัญ ลมมรสุมท่ีพัดผ่านคือลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงท่ี
แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก 
 
2. การปกครองและประชากร  
 เขตการ ปกครองของ 4 จังหวัด มี 88 อ าเภอ 756 ต าบล 10,025 หมู่บ้าน ประชากร จ านวน 
6,580,983 คน 
 
3. โครงสร้างพื้นฐาน 
 3.1 การคมนาคม 
 กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดตลอดจนทางท้องถิ่น
(ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล มีเส้นทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงกับภาคต่างๆได้ท่ัวทุกภาค 
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 3.2 การไฟฟูา 
 การให้บริการ กระแสไฟฟูาในทุกพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์) มีการ
ให้บริการกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอย่างเพียงพอ 
 3.3 การประปา 
 การให้บริการน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ ในเขตชุมชน เช่นในเขตเทศบาล 
และหมู่บ้านท่ีมีประชากรหนาแน่น การใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน ประชากรยังอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ และ
หน่วยงานของรัฐได้จัดหาไว้ให้ เช่น การขุดบ่อบาดาล บ่อน้ าต้ืน เหมือง ฝาย ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 3.4 การสื่อสารโทรคมนาคม 
 กลุ่ม จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์)มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วยโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ไปรษณีย์และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง 
 3.5 แหล่งน้ า 
   1. แหล่งน้ าผิวดิน เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร และน้ าย่อยหลายสาขาก่อให้เกิดแหล่งน้ าท่ีส าคัญ 
เช่น ล าน้ ามูล ล าน้ าชี ล าประทาว เป็นต้น 
   2. แหล่งน้ าใต้ดิน ปริมาณน้ าใต้ดินท่ีขุดได้จะมีคุณภาพดีเป็นบางพื้นท่ีของจังหวัดและบางแห่งจะ 
มีปัญหาน้ าเค็ม เนื่องจากมีแร่ธาตุปนอยู่มาก 
   3. แหล่งน้ าชลประทาน เป็นแหล่งน้ าที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้แก่การก่อสร้างเขื่อน  อ่าง เก็บน้ า 
ฝาย เป็นต้นซึ่งในกลุ่มจังหวัดมีเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วง ขาดแคลนน้ า  
 

1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง 1 : “ประตู อีสานสู่สากล” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง 1 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร 

เพ่ือให้เกษตรกรมีขีดความ สามารถในการผลิตและการตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันส าปะหลัง  
กลยุทธ์  
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการไหมรายใหม่ 
2. ฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ และ ทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล   
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3.  พันธกิจ (Mission) 
  1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
 2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
 3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
 4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
 6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
 8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อินทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร 
รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้ 
เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพืน้ที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า การกระจาย น้ า
ไปยังพื้นท่ี  
 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบ วงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นคร ราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร 
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  
 5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ  
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ  
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  
 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น  
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  
 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
รอบใหม่ ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยสรุปประเด็น 
ส าคัญ ดังนี ้ 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategies Position)  
 1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน  
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 2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
 3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่
มีชื่อเสียง  
 4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และ สังคม

เป็นสุข 
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว การค้าชายแดน  และ

ผลิตภัณฑ์ไหม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) รอบใหม่ ฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ในการบูร
ณาการ แผนงาน/โครงการ เพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ต่อไป 

 
๑.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑.  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) 

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา 
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า 
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๒.  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ( Mission )    
 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม  มีความสุขและ      
มีสุขภาวะที่ด ี

          ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร    
๔. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
๑๐.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategic  Issues ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Stragtegic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑   
บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้   
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย  
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน  
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
และท่ัวถึง  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   วิถีชีวิต  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน  
๗. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็ง 
 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
๓. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  
๔. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบ
องค์รวม  
๕.  ส่ ง เสริ มการ ใช้ วิ ถี ชี วิ ตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข   
เ พ่ื อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ขภ าวะที่ ดี แ ละมี    
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชนในการปูองกันและ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
8.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน    
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
9.  ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน  

๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
๒. ระดับความส า เร็จในการเสริมสร้าง
คุณธรรม   จริยธรรมแก่ประชาชน  
๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม   
๔. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชน  
๕. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ  
และการบริการด้านสาธารณสุข  
๗.  ระดับความส า เร็ จของการควบคุม
สถานการณ์โรคระบาดต่างๆ 
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา  
และปรับปรุง  
9. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา
เพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้  
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.  
10.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะ
ด้าน อาชีพต่างๆ  
๑1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ้าหน่าย   
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
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10. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับ
รายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
๑1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า  หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
๑2. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบ  
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สิน   
๑3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกัน
ปราบปราม ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ปัญหาอาชญากรรม    
๑4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย        
๑5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ 
และการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ  
๑6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ปุาไม้  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๑7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑8. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

๑2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิด 
ความสมานฉันท์และความสามัคคีของ      
ประชาชนภายในจังหวัด  
๑3. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและ
ปราบปรามและแก้ ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม  
๑4. ระดับความส าเร็จของกันปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
๑5. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการ
จัดการ มีจ านวนลดลง  
๑6. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ระบบนิเวศ พ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม    
๑7. ระดับความส า เร็จของการอนุรักษ์   
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วิถี
ชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
๑8 .  ระดับคว ามส า เ ร็ จ ในการ พัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Stragtegic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
๒. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และ
การค้าชายแดน  
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่
กีฬามาตรฐานโลก 
 
 

๑. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความ
เป็นอัตลักษณ์  
๒. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว  
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  
๔. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว  
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว  
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
๗. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน    
และเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
๘. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วน
อ่ืนๆ เ พ่ื อการค้ า   ก า รล งทุ นและกา ร
ท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ  
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ

๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  
๒. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว   
๔. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนา  
๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน   
๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
๗ .ระดับความส า เร็ จ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศเ พ่ือการ
ท่องเที่ยว  
๘.ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
๙. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  
๑๐ .ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่
เพ่ิมข้ึน  
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การค้าชายแดน  
๑๐. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็น
เลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ   
๑๑. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
 

๑๑.ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้าน
กีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  
๑๒. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและ
ส่งเสริมกีฬา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Stragtegic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง  
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
๓ .  ศูนย์ กลาง พัฒนา เศรษฐกิ จภาย ใต้    
พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้าน    การเกษตร
และอาหารปลอดภัย  
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  
อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๒. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิด
การลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ  
๓. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ก ษ ต ร   
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต   
และการแปรรูปสินค้า เกษตรเ พ่ือสร้ า ง
มูลค่าเพ่ิม  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก  
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง  
๙. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน  
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและ

๑. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท า เกษตรอินทรีย์   อินทรี ย์    
ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๒. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์   
เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๓. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา    
ศักยภาพในการประกอบการ  
๔. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ทักษะอาชีพด้านต่างๆ  
๕. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
๖. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี  
๗. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการ
พัฒนาและแปรรูปสินค้า  
๘. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๙. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพืชพลังงาน  
๑๐. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่
เพ่ิมข้ึน  
๑๑. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมี
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คุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ
ครบวงจร  
๑๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและ
จ าหน่าย  
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมี
ตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึงการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้าน
การตลาด 
 

ตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึงการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้าน
การตลาดชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Stragtegic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๑.  บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงาน   
๓. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
 

๑. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
สังคม  
๓. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานแบบบูรณาการ  
๔. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ  
๕. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

๑. ร้อยละของการบริการที่สามารถลด
ขัน้ตอนและระยะเวลาให้บริการ   
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
๓ .  ร้ อยละของ ง านบริ ก า รที่ ไ ด้ จั ดท า
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ   
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด   
๕. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์   
๖. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร   
๗. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล  
๘. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ       
ประพฤติมิชอบ 
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กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
          คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ก าหนดกรอบการ
ประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการอ่ืนๆ มี  ๖  ข้อ  ดังนี้   

๑. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์ 
และได้ท าความตกลงกันไว้  (หมายถึง  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ งแต่ ๒ แห่ง ขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด)  

๒. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา  (หมายถึง  โครงการพัฒนา
ที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด า เนินการได้  
โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้)  

๓. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ  (หมายถึง  โครงการพัฒนาที่ต้อง
ใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ใน
การก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเปูาหมายของโครงการ)  

๔. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม (หมายถึง  
โครงการพัฒนาที่ด า เนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ท าให้
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือ   อาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  สภาพความ
เป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

๕. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด    (หมายถึง  การปูองกันบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง  เช่น อุทกภัย วาตภัย  ธรณีพิบัติ ไฟปุา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ
กัน   ปูองกันภัยดังกล่าวหรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อความไม่สงบ การ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม  การตัดไม้ท าลายปุาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น )  

๖. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (หมายถึง  
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด) 
 

..................................................................... 

ค าขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 

"เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา" 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 

"เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล้ าหน้า กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
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พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 

1. พัฒนาเกษตรกรรม 
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล 
5. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การพัฒนาเกษตรกรรม 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาการกีฬา 
4. บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 
..................................................................................................... ..................... 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลโคกสนวน 

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการ
คิดก่อนท า   ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จงัหวัดบุรีรัมย์ 

๑. วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซึ่ง

เป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปรับเป็นขนาดกลางมีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและ
สงบสุข  ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวัฒนธรรม   มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ยึดถือวิถีชีวิตเศรษฐ์กิจพอเพียง ” 
 

๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
เป้าหมาย  
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต อบต.โตกสนวนให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบ
เรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนด้านเศรษฐกิจ  

 ๒.๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของต าบลโคกสนวน 

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์   ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน    
  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 

 - การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเกษตร  

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

และการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและการบริการสาธารณะ 
- พัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
-  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรักษาที่สาธารณะประโยชน์ 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๑.ถนนที่ใช้ในการสัญจร ส่วนมากเป็นถนนดินหินคลุก 

๒.มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน ๒.ถนนที่ใช้ในการสัญจรมีหลุมและฝุุนละออง 
๓.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ๓.ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดไป 
๔. มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ๔.น้ าอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

๑.งบประมาณในงานซ่อมบ ารุงมีไม่เพียงพอ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

๑.กลุ่มอาชีพไม่ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

๒.ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
๓.ระเบียบข้อบังคับ อ านาจหน้าที่ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรม ทางด้านการประกอบอาชีพ 

๓.ระเบียบข้อบังคับ อ านาจหน้าที่ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรม ทางด้านการประกอบอาชีพ ค่อนข้างจ ากัด 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายผลผลิต ๑.ภาระหน้าที่ การดิ้นรน ท าให้การท างานที่ท าร่วมกับ
คนอ่ืนเกิดปัญหาและอุปสรรค 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.มีการส่งเสริมด้านความเข้มแข็งของชุมชน ๑.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของอบต. 
๒.เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับความเดือดร้อนของ ๒.ภารกิจที่รับผิดชอบท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
๓.ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีส าคัญๆของท้องถิ่น ๓.ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน ๔.มีข้อจ ากัดคุณสมบัติของผู้สืบทอด 
๕.รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น ๕.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
๖.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรง ๖.การใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง 
๗.มีการออกข้อบัญญัติงบประมาณ ๗.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า 
๘.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

๘. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาด
ความแม่นย า 

๙.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน ๙.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
๑๐.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล ๑๐.งบประมาณในการการบริหารจัดการมีจ ากัด 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑.ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและ
เต็มที่ 

๑.ระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

๒.หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือในการด าเนินการ ๒.ระเบียบบางข้อ ไม่เอ้ือกับการบริหารงาน 
๓.ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีส าคัญๆของท้องถิ่น ๓.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
๔.รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น ๔.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
๖.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
รักษา 

๕.ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง 

๗.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
รักษา 

๖.ประชาชนไม่สนใจออกก าลังกายและการไม่ดูแล
สุขภาพ 
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ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

๑.อุตสาหกรรมและการโยธา 
๒.แผนงานการศึกษา 

กองช่าง ส านักปลดั 
กองคลัง 

๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดา้นการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั ทุกหน่วยงาน 
๓ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑.ด้านบริหารทั่วไป 
๒.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
๓.ด้านการเศรษฐกิจ 
๔.ด้านการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ 

๑.แผนงานงานบริหารทั่วไป 
๒.แผนงานรักษาความสงบ 
๓.แผนงานการศึกษา 
๔.แผนงานสาธารณะสุข 
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
๙.แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ 
กองศึกษาฯ 

ทุกหน่วยงาน 

 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีการด าเนินการตามโครงการต่างๆ  ตามแนวทางยุทธศาสตร์จังหวัด
บุรีรัมย์   และยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ดังนี้ 
       ๒.๑ ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 

(๑)   บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
(๒)   การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๓)   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
(๔)   การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

      ๒.๒ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
(๑)   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
(๒)   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๓)   ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7  ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวมท้ัง  ๕  ปี 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  

๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

            

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 6,412,000 17 9,278,000 18 4,660,000 18 6,810,000 18 10,935,000 92 38,095,000 
๑.๒ แผนงานการศึกษา 5 2,110,000 6 5,110,000 6 5,300,000 - - - - 17 12,520,000 

1.3 แผนงานการศาสนา ฯ 1 3,300,000 1 3,300,000 - - - - - - 2 6,600,000 

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 150,000 1 150,000 - -  - - - 2 300,000 
รวม 28 11,972,000 25 17,838,000 24 9,960,000 18 6,810,000 18 10,935,000 113 57,515,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 6 180,535 6 180,535 6 180,535 6 180,535 6 180,535 30 902,675 

รวม 6 180,535 6 180,535 6 180,535 6 180,535 6 180,535 30 902,675 
๓)ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            

๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 1,765,000 12 1,765,000 11 1,465,000 11 1,465,000 11 1,465,000 57 7,925,000 
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 30 800,000 
๓.๓ แผนงานการศึกษา 9 1,920,000 9 1,920,000 9 1,920,000 9 1,920,000 9 1,920,000 45 9,600,000 
๓.๔  แผนงานสาธารณสุข 5 780,000 5 780,000 5 780,000 5 780,000 5 780,000 25 3,900,000 
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์  3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 450,000 
๓.๖ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 25 425,000 
๓.๗ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ 15 1,070,000 16 1,370,000 16 1,370,000 15 1,070,000 15 1,070,000 77 5,950,000 
๓.๘ แผนงานการเกษตร 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 20 1,750,000 
3.9 งานงบกลาง 3 7,010,000 3 7,060,000 3 7,110,000 3 7,172,000 3 7,310,000 15 35,662,000 

รวม 62 13,230,000 63 13,580,000 62 13,330,000 61 13,092,000 61 13,230,000 309 66,462,000 
รวมท้ัง ๓  ยุทธศาสตร ์ 96 25,382,535 94 31,598,000 92 23,470,535 85 20,082,535 85 24,345,535 452 124,879,675 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๑.   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
      ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
จากสี่แยกปิ่นสยาม ถึง หน้าวัด
โคกสนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่  
1 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.จากสี่
แยกปิ่นสยาม ถึง หน้าวัด
โคกสนวน บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1  ขนาดท่อ
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  พร้อมบ่พัก  8  บ่อ  
ระยะทาง ยาว 70  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด  

108,000 - - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยรื่นรมชมช่ืน-หนองเม็ก 
(ช่วงต่อ) บ้านโคกสนวน หมู่ที่  
1 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยรื่นรมย์ชมช่ืน-หนองเม็ก 
บ้านโคกสนวน หมู่ที่  1
ขนาดกว้าง 0.30. เมตร 
ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

211,000 - - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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๓ โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่อง
สว่างโซลา่เซลภายในหมู่บ้าน
โคกสนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่  
1 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างตาม 
เส้นทาง
สาธารณะ และ
ภายในหมู่บ้าน 
ชุมชน  

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างโซ
ล่าเซลภายในหมู่บ้านโคก
สนวน  บ้านโคกสนวน หมู่ที่  
1 จ านวน 10 จุด 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

300,000 - - - - จ านวนจุดที่
ติดตั้งไฟฟูา
โซล่าเซล 

สามารถแก้ไข
และลด ปัญหา
อาชญากรรม
และ ยาเสพตดิ
ในหมู่บ้านได ้

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเชยพัฒนา บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1 

 

เพื่อให้ถนนได้ 
มาตรฐานและ
เพื่อให้ 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชย
พัฒนา  บ้านโคกสนวน หมู่
ที่  1 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 839,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยด ารงสุข  บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1 

 

เพื่อให้ถนนได้ 
มาตรฐานและ
เพื่อให้ 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ด ารงสุข บ้านโคกสนวน หมู่
ที่  1 ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 125 เมตร  หนา ๐.๑
5 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

- 192,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้าง อบต. โคกสนวน (ด้าน
ทิศตะวันออก)  บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1 

 

เพื่อให้ถนนได้ 
มาตรฐานและ
เพื่อให้ 
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
อบต. โคกสนวน (ด้านทิศ
ตะวันออก)  บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1  ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - 510,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

7 โครงการลงหินคลุกถนน ซอย
หนองหัวลิง บ้านโคกสนวน หมู่

เพื่อให้
ประชาชนมีการ

ลงหินคลุกถนน ซอยหนอง
หัวลิง บ้านโคกสนวน หมู่ที่  

  83,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 

กองช่าง 
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ที่  1 
 

คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 335 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

การพัฒนา การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหวา่ง หมู่บ้าน 

8 โครงการขยายถนน คสล. ซอย
โคกขี้เหล็ก (ดา้นทิศตะวันออก) 
บ้านโคกสนวน หมู่ที่  1 

เพื่อขยายถนน
ให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

ขยายถนน คสล. ซอยโคก
ขี้เหล็ก (ด้านทิศตะวันออก) 
บ้านโคกสนวน หมู่ที่  1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  1.00 
เมตร ยาว 800 เมตร  หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - 527,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมามาก
ขึ้น  

กองช่าง 
 

9 โครงการลงหินคลุกถนน จาก
ถนน คสล.สายโคกสนวน - โนน
น้อย บ้านโคกสนวน หมู่ที่  1  

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนน จากลาดยาง 
ถึง โนนน้อย บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 1,330 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

  - 330,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

10 โครงการขุดแนวก้ันปาุชุมชน
บ้านโคกสนวน บ้านโคกสนวน 
หมู่ที่  1 

เพื่อ 
ใช้เป็นแนว
ปูองกันไฟ 

ขุดแนวกั้นปุาชุมชนบ้านโคก
สนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่  
1  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

  - - 241,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราสามารถใช้
เป็นแนวปูองกัน
ไฟได ้

กองช่าง 
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11 โครงการวางท่อส่งน้ า จากฝาย
บัวตารุ้ง – สระหนองหัวลิง บ้าน
โคกสนวน หมู่ที่  1 

เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรใน การ
ขาดแคลนน้ า 
ในช่วงฤดูแล้ง
และขยาย พ้ืนท่ี
แหล่งน้ าในพื้นที่ 
ในการท าเกษตร 

วางท่อส่งน้ าใต้ดิน จากฝาย
บัวตารุ้ง – สระหนองหัวลิง 
บ้านโคกสนวน หมู่ที่  1  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

  - - 500,000 ร้อยละของ
แหล่ง น้ าที่
ได้รับการ 
พัฒนา 

ร้อยละของ
แหล่ง น้ าที่ไดร้ับ
การพัฒนา  

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน 
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้าน
หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว  277 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

717,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างวัดบ้านโคกสนวน บ้าน
หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย
ข้างวัดบ้านโคกสนวน บ้าน
หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

518,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยคานสันตสิุข บ้านหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคาน
สันติสุข บ้านหนองกระทุ่ม  
หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3  เมตร ยาว 140
เมตร หนา ๐.๑5 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

- 223,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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โคกสนวนก าหนด 
15 โครงการขยายเขตไฟฟูา ระบบ

แรงต่ า  จากถนนสายโรงสีข้าว
ชุมชน ถึง สามแยก บ้านหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และการเกษตร
อย่าง พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟูา ระบบแรงต่ า  
จากถนนสายโรงสีข้าวชุมชน 
ถึง สามแยก บ้านหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 2  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 500,000 - - - จ านวน
ระยะทาง ท่ี
ได้ขยาย
ระบบ ไฟฟูา
ที่มีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยน้อยพัฒนา บ้านหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
น้อยพัฒนา บ้านหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
207  เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 330,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

17 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกถนนสายกรมที่ดิน
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกถนนสายกรมทีด่ิน 
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,160 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 536,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายดาบ บ้านหนองกระทุ่ม  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาย
ดาบ บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่
ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร  หนา 

- - - 778,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

ระหว่าง หมู่บ้าน 

19 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก
ถนนซอยหนองกระทุ่ม บ้าน
หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนน ซอยหนอง
กระทุ่ม บ้านหนองกระทุม่  
หมู่ที่ 2  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 260 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
78  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - 48,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก
ถนนสายหนองกระทุ่ม – โคก
ตะแบก บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ 
ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
 

ปรับปรุงลงหินคลุกถนนสาย
หนองกระทุ่ม – โคกตะแบก 
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว  990 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 396 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 245,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกถนนสายประชาอุทิศ 
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสายประชาอุทิศ 
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ศูนย์สาธิต-หนองเกาะ บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศูนย์
สาธิต-หนองเกาะ บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที ่ 3  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  ปรมิาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

691,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เจริญสุขพัฒนา บ้านหนองตะลุ
มปฺุก หมู่ที่  3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เจริญสุขพัฒนา บ้านหนอง
ตะลมุปฺุก หมู่ที ่ 3  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
53  เมตร หนา ๐.๑5 เมตร  
ปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 31.80 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

110,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

24 โครงการลงหินคลุกถนน สายบะ
ยาว บ้านหนองตะลมุปฺุก หมู่ที ่ 
3 

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนน สายบะยาว 
บ้านหนองตะลมุปฺุก หมู่ที ่ 
3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,290
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
916 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน

- 568,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ต าบลโคกสนวนก าหนด 
25 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่อง

สว่างโซลา่เซลภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองตะลมุปฺุก หมู่ท่ี  3 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างตาม 
เส้นทาง
สาธารณะ และ
ภายในหมู่บ้าน 
ชุมชน  

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างโซ
ล่าเซลภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที่  3 
จ านวน 10 จดุ รายละเอยีด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- 300,000 - - - จ านวนจุดที่
ติดตั้งไฟฟูา
โซล่าเซล 

สามารถแก้ไข
และลด ปัญหา
อาชญากรรม
และ ยาเสพตดิ
ในหมู่บ้านได ้

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
น้ าใส  (ช่วงต่อ) บ้านหนองตะ    
ลุมปฺุก หมู่ที่  3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ า
ใส (ช่วงต่อ) บ้านหนองตะลุ
มปฺุก หมู่ที ่ 3  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  ปริมาตรคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 15.75 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 54,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ซอยทุ่งเสียงทอง บ้านหนองตะ 
ลุมปฺุก หมู่ที่  3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่ง
เสียงทอง บ้านหนองตะลมุ 
ปฺุก หมู่ที ่ 3  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  ปริมาตรคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 36.75 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 129,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
จันทร์หอม บ้านหนองตะลุมปฺุก 
หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยันทร์
หอม บ้านหนองตะลมุปฺุก 
หมู่ที่  3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 

- - - 129,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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เมตร หนา ๐.๑5 เมตร  
ปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 36.75 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

ระหว่าง หมู่บ้าน 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยศาลเจ้าพ่อ บ้านหนองตะลุ
มปฺุก หมู่ที่  3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ทีส่ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาล
เจ้าพ่อ  บ้านหนองตะลุมปฺุก 
หมู่ที่  3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 50
เมตร เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  ปริมาตรคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - 104,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกถนนสายพุทธรักษา 
ถึง หนองไผ่ บ้านหนองตะลมุปฺุก 
หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
และใช้เป็นแนว
ปูองกันไฟ 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสายพุทธรักษา ถึง 
หนองไผ่ บ้านหนองตะลุ
มปฺุก หมู่ที ่ 3  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
135 เมตร สูง 1.0 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 135 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยหกว่า 
47.25 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 354,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

31 โครงการลงหินคลุกถนน ซอย เพื่อให้ ลงหินคลุกถนน ซอยประชา - - - - 65,000 ร้อยละของ ราษฎรไดร้ับ กองช่าง 
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ประชาอุทิศ บ้านหนองตะลมุปฺุก 
หมู่ที ่ 3 

ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

อุทิศ บ้านหนองตะลุมปฺุก 
หมู่ที่  3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 350
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
105 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

 

32 โครงการลงหินคลุกถนนซอยข้าง
ฟาร์มไก่ (ทิศตะวันตก) บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนนซอยข้าง
ฟาร์มไก่ (ทิศตะวันตก) บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที ่ 3  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 100 .เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 30
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 18,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

33 โครงการลงหินคลุกถนนแยก
เกษตร (นาโคก) บ้านหนองตะ    
ลุมปฺุก หมู่ที่  3    

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนนสายแยก
เกษตร (นาโคก) บ้านหนอง
ตะลมุปฺุก หมู่ที ่ 3 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร ปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 330 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 204,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนเรศวร ถึง ซอยร่วมมิตร 
บ้านโคกตะแบก  หมู่ที ่4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
นเรศวร ถึง ซอยร่วมมิตร  
บ้านโคกตะแบก หมู่ที ่4
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  ปรมิาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

469,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

35 โครงการลงหินคลุกถนน ซอย
กรมที่ดิน  บ้านโคกตะแบก หมู่
ที่ 4  

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนน ซอยกรม
ที่ดิน บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่ 
4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,150 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
460 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

285,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

36 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก
ถนนสายเหมืองล าปะเทียบ้าน
โคกตะแบก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
 

ปรับปรุงลงหินคลุกถนน
เหมืองล าปะเทีย บ้านโคก
ตะแบก  หมู่ที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปรมิาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 87.50 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

54,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสายรุ้งพัฒนา  บ้านโคก
ตะแบก หมู่ที ่4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายรุ้ง
พัฒนา บ้านโคกตะแบก หมู่
ที ่4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 460 เมตร 
เมตร หนา ๐.๑5 เมตร  
ปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 276 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 964,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโคกตะแบก ถึง หนอง
กระทุ่ม บ้านโคกตะแบก หมู่ที ่
4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคก
ตะแบก ถึง หนองกระทุ่ม 
บ้านโคกตะแบก หมู่ที ่4
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 990 เมตร เมตร 
หนา ๐.๑5 เมตร  ปรมิาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 594
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- 2,077,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

39 โครงการลงหินคลุกถนนสายปุา
ช้า บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
 

ลงหินคลุกถนนสายปุาช้า 
บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่ 4 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 63
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

 - 39,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

40 โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลา เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาศาลา - - 350,000 - - ประชาชน ประชาชน กองช่าง 
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ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคก
ตะแบก  หมู่ที่  4 

ศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน ให้
สภาพดีขึ้น 

ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคก
ตะแบก  หมู่ที่  4  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

ร้อยละ ได้
ใช้ประโยชน์ 
จากการ
ประชุม หรือ
จัดกิจกรรม 
ต่างๆของ
หมู่บ้าน 

สามารถใช้ 
ประโยชน์
ร่วมกัน 

41 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกถนนสายเหมืองหนอง
ตาด (ด้านทิศตะวันออก) บ้าน
โคกตะแบก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
และใช้เป็นแนว
ปูองกันไฟ 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสายเหมืองหนอง
ตาด (ด้านทิศตะวันออก) 
บ้านโคกตะแบก  หมู่ที่ 4  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 3,600 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลงหิน
คลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
700 ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

 - - 635,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

42 โครงการขยายถนน คสล. รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 74-
103  สายโคกสนวน – โคก
ตะแบก (สองข้าง) บ้านโคก
ตะแบก หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายถนน
ให้ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

ขยายถนน คสล. ถนน – 
โคกตะแบก (สองข้าง) บ้าน
โคกตะแบก  หมู่ที่ 4   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  1
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร

- - - 206,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมามาก
ขึ้น  

กองช่าง 
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ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
43 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม

ลงหินคลุกถนนสายเหมืองหนอง
ตาด (ด้านทิศตะวันตก) บ้านโคก
ตะแบก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
และใช้เป็นแนว
ปูองกันไฟ 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกถนนสายเหมือง
หนองตาด (ด้านทิศ
ตะวันตก) บ้านโคกตะแบก  
หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลีย่ 0.60 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
600 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

 - - 468,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเดือนประดับ  บ้านโคก
ตะแบก หมู่ที ่4 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เดือนดับ บ้านโคกตะแบก  
หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 230
เมตร เมตร หนา ๐.๑5 
เมตร  ปริมาตรคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 482,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

45 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  ขนาดกลาง  บ้านโคก

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  ขนาดกลาง  บ้าน

- - - - 200,000 ระบบ
ประปาท่ี

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 

กองช่าง 
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ตะแบก  หมู่ที่ 4 ใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

โคกตะแบก  หมู่ที่ 4 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

ได้รับการ
ซ่อมแซม 

บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

46 โครงการขยายเขตไฟฟูา ระบบ
แรงต่ า จากซอยการะเกตุ ถึง
ถนนระนามพลวงดอนหวาย 
บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5 

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และการเกษตร
อย่าง พอเพียง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ระบบแรงต่ า จากซอยการะ
เกตุ ถึงถนนระนามพลวง
ดอนหวาย บ้านระนามพลวง 
หมู่ที่ 5  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

300,000 - - - - จ านวน
ระยะทาง ท่ี
ได้ขยาย
ระบบ ไฟฟูา
ที่มีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

47 โครงการวางท่อระบายน้ าข้าง
ถนน อบจ.พร้อมบ่อพัก บ้าน
ระนามพลวง  หมู่ที่ 5 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางระบายน้ าข้างถนน อบจ.
พร้อมบ่อพัก บ้านระนาม
พลวง  หมู่ที่ 5 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

400,000 - - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยการะเกตุ บ้านระนามพลวง  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกา
ระเกตุ หมู่ที ่5 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร เมตร หนา ๐.๑
5 เมตร  ปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 733,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยระนามพลวง – 
กะลันทา  บ้านระนามพลวง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอยระนามพลวง – 
กะลันทา  หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง ขนาดความ

- 887,000 - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นพรัตน์  บ้านระนามพลวง  หมู่
ที่ 5  

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นพรัตน์  หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง ขนาดความ
กว้าง 4  เมตร ยาว 50 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
ปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 30 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 104,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
วุ้นเส้น  บ้านระนามพลวง  หมู่ที่ 
5 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวุ้น
เส้น  หมู่ที่ 5 บ้านระนาม
พลวง ขนาดความกว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - 62,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยประปาเหนือ (ด้านทิศ
ตะวันออก)  บ้านระนามพลวง  
หมู่ที่ 5  

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอยประปาเหนือ (ด้านทิศ
ตะวันออก)  หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง  ขนาดความ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
206 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 

- - - 609,000 - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 
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เมตร หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 
 

53 โครงการขยายเขตไฟฟูา ระบบ
แรงต่ า ซอยลูกเศรษฐี บ้าน
ระนามพลวง  หมู่ที่ 5  

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และการเกษตร
อย่าง พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟูา ระบบแรงต่ า 
ซอยลูกเศรษฐี หมู่ท่ี 5 บ้าน
ระนามพลวง  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - 300,000 - จ านวน
ระยะทาง ท่ี
ได้ขยาย
ระบบ ไฟฟูา
ที่มีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

55
4 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยมิยาซาว่า บ้านระนาม
พลวง  หมู่ที่ 5  

เพือ่ปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอยมิยาซาว่า  หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง  ขนาดความ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
270 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 798,000 พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก
ถนน ถนนเลียบคลองนกกระสา 
(ด้านทิศใต้) บ้านระนามพลวง  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ปรับปรุงลงหินคลุกถนน 
ถนนเลียบคลองนกกระสา 
(ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,170 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
409.50 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย 
รายละเอียดตามแบบ

- - - - 254,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

56 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
น้อยช่วงที่ 1 ช่วงโนนน้อย ถึง 
โนนง้ิว  บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองเหมืองน้อยช่วง
ที่ 1 ช่วงโนนน้อย ถึง โนน
ง้ิว  บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 6
กว้าง 6  เมตร ยาว 700 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

128,000 - - - - แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกสระคึกฤทธ์ิ  
บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระคึกฤทธ์ิ  บ้าน
หนองจ าปา หมู่ที่ 6 กว้าง 
15 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 
 

22,000 - - - - แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตไฟฟูา ระบบ
แรงต่ า (ไฟเกษตร) บา้นหนอง
จ าปา หมู่ที่ 6 จาก หมู่ 6 ถึง 
หนองท าเล 

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และการเกษตร
อย่าง พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟูา ระบบแรงต่ า 
(ไฟเกษตร)บ้านหนองจ าปา 
หมู่ที่ 6 จาก หมู่ 6 ถึง 
หนองท าเล รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

- 300,000 - - - จ านวน
ระยะทาง ท่ี
ได้ขยาย
ระบบ ไฟฟูา
ที่มีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. จากบ้านนางปราณี  ถึง 
สระคึกฤทธ์ิ บ้านหนองจ าปา 
หมู่ที่ 6 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
จากบ้านนางปราณี  ถึง สระ
คึกฤทธ์ิ  บ้านหนองจ าปา 
หมู่ที่ 6  ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 100. 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- 295,000 - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

60 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
คลองหลง บ้านหนองจ าปา หมู่
ที่ 6  

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินสายคลอง
หลง  บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 
6  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,140 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,736 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,140 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร ปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 399 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 400,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

61 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
น้อย ช่วงที่ 2 เหนือฝาย ธ.ก.ส.  
บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองเหมืองน้อย 
ช่วงที่ 2 เหนือฝาย ธ.ก.ส.  
บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 6
กว้าง 6  เมตร ยาว 650 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 
 

- - 79,000 - - แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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62 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระ
หนองจ าปา บ้านหนองจ าปา หมู่
ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์  
ให้สวยงาม ร่ม
รื่น ลดมลพิษ. 
ลด ภาวะโลก
ร้อน และเป็น
การลด 
ความเครยีดของ
ประชาชนท่ี 
สัญจรผ่านไปมา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนอง
จ าปา บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 
6 รายละเอยีดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - 100,000 - ประชาชน
ร้อยละ ได้
ใช้ประโยชน์ 
พักผ่อนและ
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชน
สามารถใช้ 
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกถนน ถนนเลียบคลอง
เหมืองน้อย (ด้านทิศใต้) บ้าน
หนองจ าปา  หมู่ที่ 6  

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกถนน ถนนเลยีบ
คลองเหมืองน้อย (ด้านทิศ
ใต้) บ้านหนองจ าปา หมู่ที่ 6 
เริ่มจากแยกโนนน้อย ถึง 
ถนนลาดยาง งานดินขนาด
ผิวจรา จรกว้าง 1 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.6๐ เมตร ปรมิาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร ปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 280 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

64 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
น้อย   (ด้านทิศตะวันออก) 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า

ขุดลอกคลองเหมืองน้อย   
(ด้านทิศตะวันออก) พร้อม

-  - - 500,000 แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค  และ

กองช่าง 
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พร้อมก่อสร้างก าแพงกันดิน 
บ้านหนองจ าปา  หมู่ที่ 6 

ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ช่วง
นานายโม่ง  สีดา  บ้าน
หนองจ าปา  หมู่ที่ 6  กว้าง 
6 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

ลอก ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

65 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
น้อย   พร้อมก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน ช่วงนานายนางพุฒ  ภาค
พรม  บ้านหนองจ าปา  หมู่ที่ 6   

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองเหมืองน้อย   
พร้อมก่อสร้างก าแพงกนัดิน 
ช่วงนานายนางพุฒ  ภาค
พรม  บ้านหนองจ าปา  หมู่
ที่ 6  กว้าง 1 เมตร ยาว 
800 เมตร ลึกเฉลีย่ 1 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 500,000 แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยสอนสุข (ช่วงต่อ) 
บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยสอนสุข (ช่วงต่อ) บ้าน
สวนสนุก หมู่ที่ 7  ขนาด
ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

206,000 - - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 
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67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยพูนสุขพัฒนา(ด้านทิศ
เหนือ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยพูนสุขพัฒนา (ด้านทิศ
เหนือ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 
7  ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 26 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
 

76,000 - - - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหน้าโบสถ์ – ถนนรอบ
หนองเกาะ(ด้านทิศใต้) บ้านสวน
สนุก หมู่ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
หน้าโบสถ์ – ถนนรอบหนอง
เกาะ(ด้านทิศใต้) บ้านสวน
สนุก หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  ปรมิาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
157.50 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 554,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

69 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านสวนสนุก  
หมู่ที่  7 

เพื่อปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน ให้
สภาพดีขึ้น 

ปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน บ้านสวนสนุก  หมู่
ที่  7  รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 200,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ ได้
ใช้ประโยชน์ 
จากการ
ประชุม หรือ
จัดกิจกรรม 
ต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ประชาชน 
สามารถใช้ 
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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70 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระ
หนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 
7 

เพื่อปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์  
ให้สวยงาม ร่ม
รื่น ลดมลพิษ. 
ลด ภาวะโลก
ร้อน และเป็น
การลด 
ความเครยีดของ
ประชาชนท่ี 
สัญจรผ่านไปมา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนอง
เม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 200,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ได้
ใช้ประโยชน์ 
พักผ่อนและ
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชน
สามารถใช้ 
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยพูนสุขพัฒนา (ด้าน
ทิศใต้) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยพูนสุขพัฒนา (ด้านทิศ
ใต้) จากร้านค้าชุมชน ถึง 
บ้านผู้ช่วยแสง  บ้านสวน
สนุก หมู่ที่ 7 ขนาดความ
กว้าง 0.30  เมตร ยาว 
215 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 635,000 - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยเจรญิสุขพัฒนา (ช่วง
ต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยเจรญิสุขพัฒนา (ช่วง
ต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 180 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - 532,000 - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 
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73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยศาลาพ่อช่ืน ถึง 
หนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 
7 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยศาลาพ่อช่ืน ถึง หนอง
เม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 270 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - 798,000 - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

74 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
เลียบถนน อบจ. (ด้านทิศเหนือ) 
พร้อมบอ่พัก จากศาลาพ่อช่ืน 
ถึง ซอยเจริญสุข  บ้านสวนสนุก 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เลียบถนน อบจ. (ด้านทิศ
เหนือ) พร้อมบ่อพัก จาก
ศาลาพ่อช่ืน ถึง ซอยเจริญ
สุข  บ้านสวนสนุก หมู่ที่  7  
วางท่อขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 198 พร้อมบ่อ
พัก  22  บ่อ รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- - - - 329,000 พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

75 โครงการขยายเขตไฟฟูา ระบบ
แรงต่ า ซอยอุดมพล ถึง ซอย นา
โคก  บ้านนากลาง หมู่ที่ 8   

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และการเกษตร
อย่าง พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟูา ระบบแรงต่ า 
ซอยอุดมพล ถึง ซอย นา
โคก  บ้านนากลาง หมู่ที่ 8  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

300,000 - - - - จ านวน
ระยะทาง ท่ี
ได้ขยาย
ระบบไฟฟูา
ที่มีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟูา ส าหรบั
การอยู่อาศัย 
และ การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมพล (ช่วงต่อ) บ้านนา
กลาง  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อุดมพล (ช่วงต่อ)  บ้านนา
กลาง  หมู่ที่ 8  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร เมตร หนา ๐.๑

377,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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5 เมตร  ปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

77 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกซอยรุ่งเรือง  บ้านนา
กลาง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 
และใช้เป็นแนว
ปูองกันไฟ 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกซอยรุ่งเรือง  บ้านนา
กลาง หมู่ที่ 8  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 672 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 196 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- 159,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา  

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสุขศรี บ้านนากลาง  หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุข
ศรี บ้านนากลาง  หมู่ที่ 8  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
๐.๑5 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 

- 367,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

79 โครงการลงหินคลุกถนนรอบ
คลองชุมแสง บ้านนากลาง หมู่ที่ 
8  

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง

ลงหินคลุกถนนรอบคลอง
ชุมแสง บ้านนากลาง หมู่ที่ 
8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

- - 247,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 
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 ที่สะดวก 3.50 เมตร ยาว 1,140 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
399 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

สัญจรไปมา 
ระหว่าง หมู่บ้าน 

80 โครงการขุดลอกคลองชุมแสง  
บ้านนากลาง  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองชุมแสง  บ้าน
นากลาง  หมู่ที่ 8  กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 500 .
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 221,000 - - แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค  และ
ใช้ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยรุ่งเรือง  บ้านนากลาง 
หมู่ที่ 8 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยรุ่งเรือง  บ้านนากลาง 
หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 190. 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - 561,000 - - พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
คลองชุมแสง  บ้านนากลาง  หมู่
ที่  8 

เพื่อช่วยให้กัก
เก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน
ชุมแสง  บ้านนากลาง  หมู่ที่  
8  รายละเอียดตามแบบ 
อบต.โคกสนวนก าหนด 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของประ ชา
ชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

83 โครงการลงหินคลุกถนน ซอยนา
โคก บ้านนากลาง หมู่ที่ 8  

 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคม ขนส่ง
ที่สะดวก 

ลงหินคลุกถนน ซอยนาโคก 
บ้านนากลาง หมู่ที่ 8  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,120 เมตร 

- - - 526,000 - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ราษฎรไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การเดินทาง 
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
448 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ รายละเอยีดตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด 

ระหว่าง หมู่บ้าน 

84 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านนากลาง  หมู่ที่  8  

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 8  
รายละเอียดตามแบบส านัก
บริหารจดัการน้ า  กรม
ทรัพยากรน้ า  พร้อมปูาย
โครงการ 

- - - - 4,500,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยสว่างพัฒนา 1 ถึง
หน้าบ้านตาพล บ้านนากลาง 
หมู่ที่ 8 

 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยสว่างพัฒนา 1 ถึง หน้า
บ้านตาพล  บ้านนากลาง 
หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 380 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

- - - - 1,124,000 พื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

ปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชนได ้

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ อบต.
โคกสนวน 

เพื่อด าเนินการ 
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายใน 
อบต.โคกสนวน 

เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหลังส านักงาน  
รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนก าหนด 

350,000 - - - - ร้อยละ100
ของผู้มารับ
บริการ 

อบต.โคกสนวน 
มีภูมิทัศน์ท่ีม ี
ความสวยงาม ม ี
ความพร้อมใน
การ บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
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87 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ภายในส านักงาน 
อบต.โคกสนวน 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สนวน 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อ
สัญญาณอินเตอร์เนต็ภายใน
ส านักงาน อบต.โคกสนวน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนจุดที่
ติดตั้ง
กล้องโทรทัศ
น์วงจรปิด 

อบต.โคกสนวน
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
ส านักงาน อบต.โคกสนวน 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีมา
ติดต่องานได้รับ
การบริการที่ถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า 
ส านักงาน อบต.โคกสนวน 

400,000 - - - - ร้อยละ 
100 ของ
ห้องน้ าถูก
สุขลักษณะ
ที่ด ี

ประชาชนได้ใช้
บริการห้องน้ าท่ี
ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  88  โครงการ 6,412,000 9,278,000 4,660,000 6,810,000  10,935,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๑.   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
    ๑.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องสุขา 
ห้องอาบน้ า ศพด.อบต.โคก
สนวน 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการบริการที่
ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า 
ห้องส้วม ห้องอาบน้ าและ
ที่แปรงฟัน 

400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละ 
100ของ
เด็กเล็กมี
สุขลักษณะ
ที่ด ี

เด็กเล็กได้ใช้
บริการห้องน้ าท่ี
ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน เพื่อให้เด็กเล็กได้
ใช้สถานท่ีในการ
เล่นกิจกรรมต่างๆ 
ในการเรียนรู้เสริม
ทักษะ 

ต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

800,000 800,000 800,000 - - ร้อยละ 
100 ของ
เด็กเล็กได้ใช้
ในการเรียน
การสอน 

เด็กเล็กได้ใช้
อาคารเรยีนที่
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ศพด. อบต.โคกสนวน 

เพื่อด าเนินการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในศพด.อบต.
โคกสนวน 

จ านวน 1 โครงการหรือ
ตามงานท่ี อบต.ก าหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ100
ของผู้มารับ
บริการ 

ศพด.อบต.โคก
สนวน มีภูมิทัศน์
ที่ม ีความ
สวยงาม ม ี
ความพร้อมใน
การบริการ
ประชาชน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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4 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ เพื่อการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธีและ
ปูองกันโรคที่เกิด
จากขยะ 

ปรับปรุงเตาเผาขยะ 
ส าหรับ ศพด.อบต.โคก
สนวน 

10,000 10,000 - - - ร้อยละ 
100ของ
เด็กเล็กมี
สุขลักษณะ
ที่ด ี

มีที่ขยะอย่างถูก
วิธีและการก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันน้ า
ท่วมขังใน ศพด.
อบต.โคกสนวน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 - - ร้อยละ80
ของเด็กเล็ก
มีสุขลักษณะ
ที่ด ี

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งเป็น
แหล่งแพร่พันธ์
ยุงลาย 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างหลังคาคลมุ
สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสนวน 

เพื่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น
ให้เด็กเล็กสามารถ
ใช้สนามเด็กเล่นได้
ตลอดเวลาและ
จัดการเรียนการ
สอน กิจกรรม
ต่างๆ มีความ
สมบูรณ์และ
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

700,000 700,000 700,000 - - ร้อยละ100
ของเด็กเล็ก
ได้ใช้สนาม
เด็กเล่น 

เด็กเล็กได้ใช้
สนามเด็กเล่น
อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สนวน 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
ใช้สถานท่ีในการ
จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
ต่างๆ ในการ
เรียนรูเ้สริมทักษะ 

ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สนวน จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบกรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 3,000,000 3,000,000 - - ร้อยละ100
ของเด็กเล็ก
ได้ใช้อาคาร
เรียน 

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่ดมีี
คุณภาพแข็งแรง
มั่นคง 

กอง
การศึกษา/
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รวม  7  โครงการ 2,110,000 5,110,000 5,300,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๒   การท่องเที่ยวและกีฬา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๑.   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
    ๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
(X-271266, Y-1631876) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สนามกีฬาใช้
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 1 
จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ 
อบต. โคกสนวนก าหนด 

3,300,000 3,300,000 - - - จ านวน
ประชาชนผู้
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมี
สนามใช้
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น/กอง
การศึกษา 

รวม  1  โครงการ 3,300,000 3,300,000 - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๑.   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
    ๑.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดบ่อน้ าเพื่อปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อบรรเทา
ความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ที่
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค  
บริโภค  และ
เป็นการเตรียม
ความพร้อมใน
การระงับ
อัคคีภัย 

ขุดบ่อน้ าเพื่อใช้ในการ
แจกจ่ายให้ประชาชน  
และใช้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธรณภยั 

150,000 150,000 - - - จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
การ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค  
บริโภค  ได้มี
น้ าใช้ 

ส านักปลดั 

รวม  1  โครงการ 150,000 150,000 - - -    
 
 
 
 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
       2.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ท าไม้กวาดให้กับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมความรู้และด้านทักษะ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
สร้างโอกาสทางเลือกในอาชีพ
พึ่งตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ตลอดจนมีการด าเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
สามารถท าไม้กวาดได้ 
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

30,930 30,930 30,930 30,930 30,930 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการมี
อาชีพเสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมการ
สานหมวกจากต้นกก
และต้นไหล 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน
อาชีพต่างๆ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ กลุม่
สตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนและผู้ที่สนใจเพื่อให้
สามารถน าไปเป็นอาชีเสริม
ก่อให้เกิดรายไดต้่อครอบครัว
ต่อไปเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
สามารถน าไปเป็น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอด
ให้กับผู้ที่สนใจภายใน
ชุมชนได้มีความรู้และ
มีทักษะที่สามารถ
น าเอาไปประกอบ
อาชีพหลักได ้

28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม 

ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้  มี
อาชีพเสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

3 โครงการอบรมอาชีพ
การท าน้ าดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน
อาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุม่
สตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนและผู้ที่สนใจเพื่อให้
สามารถน าไปเป็นอาชีเสริม
ก่อให้เกิดรายไดต้่อครอบครัว
ต่อไป 

ประชาชนท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่
สนใจภายในชุมชนได้มี
ความรู้และมีทักษะที่
สามารถน าเอาไป
ประกอบอาชีพหลักได ้

21,355 21,355 21,355 21,355 21,355 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม 

ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้  มี
อาชีพเสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
ผลิตภณัฑ์สบูจ่าก
สมุนไพร 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะใน
อาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ กลุม่
สตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนและผู้ที่สนใจเพื่อให้
สามารถน าไปเป็นอาชีเสริม
ก่อให้เกิดรายไดต้่อครอบครัว
ต่อไป 

ประชาชนท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่
สนใจภายในชุมชนได้มี
ความรู้และมีทักษะที่
สามารถน าเอาไป
ประกอบอาชีพหลักได ้

21,150 21,150 21,150 21,150 21,150 ร้อยละ
ของผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้  มี
อาชีพเสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการอบรม เพิ่ม
ทักษะ กลุ่มอาชีพ
ให้กับสตรี และ
ประชาชนท่ัวไป (กลุ่ม
ทอผ้า)  บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 2 

๑.เพื่อส่งเสรมิเพิ่มทักษะให ้กลุม่
สตรี (กลุ่มทอผ้า)  มีความรู้ 
สามารถเป็นใช้อาชีพเสริมให้
ครอบครัวได ้
๒.เพื่อลดปัญหาทางด้านสังคม
ครอบครัว 
๓.เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 
๔.เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของชุมชน 
การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และสร้างความสมดลุของ
สังคม 

จัดอบรม เพิม่ทักษะ 
กลุ่มอาชีพให้กับสตรี 
และประชาชนท่ัวไป 
(กลุ่มทอผ้า)  บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
กลุ่มสตรีมีความรู้  
ทักษะเพิ่มมากขึ้นใน
การพัฒนากลุ่มทอผ้า
ให้ดียิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนต าบลโคก
สนวน 

เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิม่
รายได้ให้ครอบครัว  ประชาชนได้
มีอาชีพหลัก หรือใช้เป็นอาชีพ
เสรมิให้ครอบครัว  

จัดโครงการฝึกอบรม  
ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนต าบลโคก
สนวน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนสามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวมจ านวน  6  โครงการ 180,535 180,535 180,535 180,535 180,535    



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้
ทักษะแก่คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯและบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

จัดให้มีการอบรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
บุคลากร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคณะ
ผู้บริหาร
และสมาชิก
สภา 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาได้
ฝึกอบรม และมี
ความรู ้

ส านักปลดั 

๒ โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้แก่
บุคลากร  และพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต. ไดร้ับการพัฒนา
มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

จัดให้มีการอบรม 
ศึกษาดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และพนักงานส่วน
ต าบล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
พนักงาน
,คณะ
ผู้บริหาร
และสมาชิก
สภา 

บุคลากรของ 
อบต. ไดร้ับการ
พัฒนามีประ 
สิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับ
บุคลากรของ อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้
ให้กับบุคลากรและ
พัฒนาการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล 

สนับสนุนทุนทาง
การศึกษาให้กับ
บุคลากรของ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับทุนทาง
การศึกษา 

บุคลากรได้
พัฒนาการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการประชาสมัพันธ์
ข่าวสารราชการ (หอ
กระจายข่าว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานของ 

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงแบบไร้สาย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนหอ
กระจายข่าว 

มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 
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อบต. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

5 โครงการอินเตอร์เนต็
ต าบล 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและ
บริการให้กับ
ประชาชน 

จัดหาอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ข้อมูลที่
จัดเก็บ 

ข้อมูลต่างๆของ
ต าบลเป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลดั 

6 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือในดา้น
ต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ  
ตามอ านาจหน้าที่  

ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ 
หรือประสาน
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน และ
รวบรวมข้อมลูการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกเรื่อง
เชื่อมต่อกับจังหวัด
และส่วนกลาง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชน 
ในเขตต าบล
โคกสนวนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ  
ทันท่วงที  และ
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
/อุดหนุน
ท้องถิน่
อ าเภอ
ช าน ิ

7 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อก าจัดขยะภายใน
ชุมชน 

ชุมชนในทั้ง ๘ หมู่มี
ความสะอาด   

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ จ านวนขยะ
ที่ลดลง 

ต าบลโคกสนวน
มีความสะอาด
ปราศจากขยะ 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน การส่งเสรมิ
การบริหารราชการด้าน
หลักธรรมาภิบาลในการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของบุคลากร 
ประจ าป ี

๑.เพื่อปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน 
๒.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มี
ความรู้และปฏิบตัิงาน
ด้วยความถูกต้อง และ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน , เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสภาฯ 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร 
พนักงาน , 
เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกสภาฯได้
ฝึกอบรม และมี
ความรู้ด้านหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต 

ส านักปลดั 
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9 โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
พนักงาน , เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภาฯมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน , เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสภาฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร 
พนักงาน , 
เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกสภาฯ มี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

๑0 โครงการประชาสมัพันธ์
และสร้างความเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.เพื่อให้คนในท้องถิ่น
เกิดความเข้าใจในการ
จัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.เพื่อประชาสัมพันธ์
อัตราภาษีท่ีต าบลโคก
สนวนจัดเก็บ 

ประชาชนผู้ประกอบ
กิจการร้านคา้ในต าบล
โคกสนวน  และ
ประชาชนผู้เสียภาษี
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ร้านค้าร้อย
ละ ๘๐และ
ประชาชนใน
ต าบลไม่
น้อยกว่าหมู่
ละ ๑๐ คน 

๑.ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและ
ไม่ต่อตา้นในการ
จัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่น 
๒.ประชาชนได้
ทราบถึงอัตรา
ภาษีที่ตนเอง
ต้องช าระ 

กองคลัง 

๑1 โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจในการ
รับบริการของ
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเล่ม
แบบส ารวจ 

ประชาชนได้
แสดงความรู้สึก
ที่มีต่อ อบต. 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดัการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมี
การเลือกตั้ง 
 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ การจัดการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง
ภายใต้ระ บอบ
ประชาธิปไตย ์

ส านักปลดั 

รวม  ๑๒  โครงการ ๑,76๕,๐๐๐ ๑,76๕,๐๐๐ ๑,46๕,๐๐๐ ๑,46๕,๐๐๐ ๑,46๕,๐๐๐    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓.  ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อรักษาความสงบ 
ความปลอดภัยใน
ชุมชนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจเพื่อ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
และจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนจุด
บริการใน
ต าบล 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักปลดั 

๒ โครงการปูองกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อรักษาความสงบ 
ความปลอดภัยใน
ชุมชนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ตั้งจุดตรวจเพื่อ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
และจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนจุด
บริการใน
ต าบล 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น และเป็น
การพัฒนาระบบงาน

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ๑๐๐
ของชุด
ปฏิบัติการจิ
อาสาได้รับ

ระบบงานกู้ภัย
ในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 
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กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ ์

การ
ฝึกอบรม 

ทันต่อเหต ุ
การณ์ ประชา 
ชนได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

4 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย   

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนจาก
ภัยพิบัติ และภัย
ธรรมชาติ  

ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากภยั
พิบัติ ภัยธรรมชาติ
ภายในต าบลทั้ง ๘ หมู ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน
ผู้ประสบภยั
ที่ได้รับการ
การ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
ภัยพิบัติ และ
ภัยธรรมชาติ  
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภค 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลโคกสนวนมี
น้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

ด าเนินการแจกจ่ายน้ า
ให้กับประชาชนในเขต
ต าบลโคกสนวน 
ในช่วงฤดูแล้ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
แจกจ่ายน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
– บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

เพื่อให้หน่วย
ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัตมิี
ความพร้อม คล่องตัว
และเข้าใจข้ันตอนใน
การปฏิบัตเิมื่อเกดิภัย
พิบัติ 

สนับสนุนงบประมาณ
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณะ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
ช าน ิ

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 50,000 จ านวน
ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้
ทันท่วงที เมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิ

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอช าน ิ

รวมจ านวน  6  โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็กเล็ก และ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
และผูป้กครองมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปากอย่างถูกวิธี 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ช่องปากให้กับเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพช่อง
ปากของเด็ก
เล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัย
เรียนมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

กอง
การศึกษา/

สปสช. 

2 โครงการโภชนาการที่ดี
สมวัยและส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้ใช้
สถานท่ีในการเล่น
กิจกรรมต่างๆ ในการ
เรียนรูเ้สริมทักษะ 

ต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 
100 ของ
เด็กเล็กได้ใช้
ในการเรียน
การสอน 

เด็กเล็กได้ใช้
สถานท่ี
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา/

สปสช. 

3 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสนวน 
ปลอดภัยจากโรค 

จัดกิจกรรม/โครงการศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
ดี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
สะอาด
ปราศจากโรค 

กอง
การศึกษา/

สปสช. 

4 โครงการปูองกันการ
จมน้ าในเด็กปฐมวยั 

เพื่อปูองกันการจมน้ า
ในเด็กปฐมวัยของ 
ศพด.อบต.โคกสนวน 

จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องภัยเสี่ยงจาก
น้ าและวิธีปูองกัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เด็กนักเรยีน
ได้รับความรู้
เรื่องภัยจาก
แหล่งน้ า 

กอง
การศึกษา/

สปสช. 

แบบ ผ. ๐๒ 
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5 โครงการหนูน้อยฟันสวย 
ยิ้มสดใส 

เพื่อปูองกันและดูแล
สุขภาพฟันของเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพฟันให้ถูกวิธ ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

เด็กนักเรยีน
ได้รับความรู้
เรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพ
ฟันที่ถูกวิธี 

กอง
การศึกษา/

สปสช. 

6 โครงการจดัซื้อสื่อ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การ
เรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ์,
เครื่องมือ,เครื่องใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสื่อ
วัสดุที่ซื้อ
ประจ า 
ศพด. 

เด็กเล็ก ศพด.
มีสื่อการ
เรียนรู้ที่
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน) 

เพือ่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 
ของเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กเล็กไดร้ับ
การสนับสนุน
จากค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัซื้ออาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
โคกสนวน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุก
คนได้รบัประทาน
อาหารกลางวันเป็น
ประจ าทุกวัน 

สนับสนุนงบประมาณ
จัดซื้ออาหารกลางวันให้
โรงเรียนบ้านโคกสนวน 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ร้อยละ90
ของเด็ก
นักเรียนท่ีได ้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทาน
กลางวันเป็น
ประจ าทุกวัน 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สนวน 

เพื่อให้เด็กเล็กทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันเป็นประจ าทุก
วัน 

สนับสนุนงบประมาณ
จัดซื้ออาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสนวน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ90
ของเด็กเล็ก
ที่ได้รับประ 
ทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับประทาน
กลางวันเป็น
ประจ าทุกวัน 

กอง
การศึกษา 

รวม  9  โครงการ 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000    
 
 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

-เพื่อให้สุนัขและ
แมวไดร้ับการฉดี
วัคซีน  
-สร้างความเข้าใจให้
ประชาชนต าบลโคก
สนวนเข้าในการ
เลี้ยงดสูัตว์เลี้ยงท่ี
ถูกต้อง 

สุนัขและแมวในเขต
ต าบลโคกสนวนท้ัง ๘ 
หมู่บ้าน ไดร้ับการฉดี
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนสุนัข
และแมว 

สุนัขและแมว
ไม่ตดิเช้ือพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

๒ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลโคกสนวน
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ฉีดพ่นหมอกควัน และ
หยอดทรายอะเบทปูอง
กันยุงลายในพ้ืนท่ีต าบล
โคกสนวน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนใน
เขตต าบลโคก
สนวน
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

3 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน กู้ชีพ / กู้ภัย 
(Emergency Medical 
Services : Ems.) อบต.โคก
สนวน 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบั
บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ หรือ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน ใน
เขตต าบลโคกสนวน 
และใกลเ้คียง 

จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าท่ีกูภัยฉุกเฉิน 
(Ems.) ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย
ของต าบลโคกสนวน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
เจ้าหน้าท่ี
กู้ภัยฉุกเฉิน 

ผู้ที่ไดร้ับ
บาดเจ็บ และ
เจ็บปุวย
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี
ต าบลโคก
สนวน และ
ใกล้เคียง 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ ณ 
จุดเกิดเหตุ 
และส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด 

 

4 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
การจัดบริการ
สาธารณะสุขให้กับ
ประชาชนทุกคนใน
พื้นที่ โดยส่งเสริม
กระบวนการที่มสี่วน
ร่วมตามความพร้อม
ความเหมาะสม 

ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ แม่
และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้พิการและผู้
ประกอบอาชีพท่ีมีความ
เสี่ยง กลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังที่
อยู่ในพ้ืนท่ี สามารถ
เข้าถึงการบริการ
สาธารณะสุขในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 60,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการดา้น
สาธารณะสุข
เท่าเทียมกัน  
และมสีุขภาพ
ที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

อุดหนุน
กองทุน 
สปสช. ของ
อบต.โคก
สนวน 

5 โครงการบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณะสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

เพื่อเบิกจ่ายให้แก่
ชุมชน/หมู่บ้านตาม
แผนพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนต าบล
โคกสนวน 

จ่ายเป็นค่าด าเนินงานใน
การพัฒนางาน
สาธารณะสุขในเขต
ต าบลโคกสนวน หมู่บา้น
ละ  ๗,๕๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ 

ประชาชน
ต าบลโคก
สนวนไดร้ับ
การบริการ
ด้านสาธารณะ
สุข 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณะ
สุขมูลฐาน
ชุมชน
ประจ า
หมู่บ้าน 

6 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในส่วนรวมให้ดีขึ้น 

จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ประชาชนใน
เขตต าบลที่
ได้รับบริการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

โครงการ
พระราชด าร.ิ ด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบ 
ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6-
๒๕70 

รวม   5   โครงการ 78๐,๐๐๐ 78๐,๐๐๐ 78๐,๐๐๐ 78๐,๐๐๐ 78๐,๐๐๐    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓.  ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจดัหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณะกุศล
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

เพื่อช่วยเหลือสังคม
และกิจกรรมสา
ธารณกุศลต่างๆ 
ของจังหวัดบุรีรัมย ์
 
 

ประชาชนในเขตต าบล
โคกสนวน อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรมัย ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 จ านวนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จากเหล่า
กาชาด 

ช่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้
ประชาชนใน
พื้นที่อย่างท่ัวถึง 

อุดหนุน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย ์

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ   

เพื่อสงเคราะห์และ
ให้ความช่วยเหลือผู้
ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัย
พิบัติ   

สงเคราะห์ผูไ้ดร้ับภัย
พิบัติภายในต าบลทั้ง ๘ 
หมู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนร้อย
ละของผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รบั
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม  3  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 40,000    
 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓.  ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
เพิ่มเตมิ /เปลี่ยนแปลง 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 
2570 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกด้าน
ประชาธิปไตยและมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา อบต. 

จัดประชุมเพื่อทบทวน
และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ เพิ่มเติม /
เปลี่ยนแปลง ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกด้าน
ประชาธิปไตย
และมสี่วนร่วม
ในการพัฒนา 
อบต. 

ส านักปลดั 

๒ โครงการปกปูองสถาบัน
ของชาติ 

เพื่อปกปูองสถาบัน
ชาติ , ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกเพื่อ
ปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

๓ โครงการการจัดเก็บข้อมูล
ครัวเรือนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
ของต าบลให้เป็น
ปัจจุบัน 

จัดเก็บข้อมลูต่างๆใน
ต าบลทั้ง  ๘  หมู ่

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ข้อมูลที่
จัดเก็บ 

ข้อมูลต่างๆของ
ต าบลเป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลดั 

4 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

จัดโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

5 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) และแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกด้าน
ประชาธิปไตยและมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา อบต. 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านทั้ง  ๘  หมู่ เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) และแผน
ชุมชน 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 
 

ส านักปลดั 

รวม   5   โครงการ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ๓.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีนมสัการหลวง
พ่อช านิจ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมงาน
นมัสการหลวงพ่อช า
นิจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมงาน
ประจ าปีและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชน
ต้านยาเสพติดระดับ
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนในต าบล
ได้ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติดระดับ
ต าบล(โคกสนวน
เกมส์) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลหันมาเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติดสร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่ง
โบราณสถาน 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์แหล่งเรยีนรู้
โบราณสถาน 

ส่งเสริมอนุรักษ์
โบราณสถานในต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โบราณสถา
นท่ีได้รับการ
อนุรักษ ์

ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
แหล่ง
โบราณสถาน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.โคกสนวน      

4 โครงการแข่งขันกีฬา 
“ช านิเกมส์ต้านยาเสพ
ติด” 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักกีฬาในต าบลได้
แข่งขันในระดับสูงที่
ขึ้น 

เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา “ช านิเกมส์ ต้าน
ยาเสพตดิ” 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการกีฬา “ช านิ
เกมส์ ต้านยาเสพติด” 

เพื่อสนับสนุน การ
จัดการแข่งขันกีฬา
ช านิเกมส์ต้านยาเสพ
ติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีว่าการอ าเภอ
ช านิ (เจ้าหน้าที่กีฬา
อ าเภอช านิ) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 
เยาวชน 
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
ช านิ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักกีฬาฟุตบอลใน
ต าบลได้แข่งขันใน
ระดับสูงที่ข้ึน 

เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลมวลชน
อ าเภอช านิคัพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจดังาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
ลอยกระทง,แหเ่ทียน
เข้าพรรษา,เทศน์
มหาชาติ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมโครงการ
และมีการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเยาวชน และ
ประชาน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่
เยาวชนและประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อจัดหา
อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายในระดับ
ต่างๆ 

จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
- 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
อุปกรณ์กีฬา
ที่จะจัดซื้อ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้
ในการออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจดังาน
ประเพณีแข่งเรือยาวชิง

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีแข่งเรือ

สนบัสนุนการแข่งขัน
เรือยาวชิงถ้วย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์

กอง
การศึกษา 
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ถ้วยพระราชทานฯ ยาวชิงถ้วย
พระราชทานฯ 

พระราชทานฯ วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดบุรีรมัย ์

11 โครงการจดังาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรมัย ์

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง 
(ช่วงเดือนเมษายน) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการจดั
งาน
ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

1.เป็นการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 
2.สามารถ
เผยแพร่ช่ือเสียง
อุทยานเขาพนม
รุ้งให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 
3.เชิญชวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

 

12 โครงการจดังานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์
(งานวันสถาปนาเมือง
แปฺะ) 

1.เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนชาว
บุรีรัมย์ส านึกรักบ้าน
เกิด มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.เพื่ออนุรักษ์ศลิป 
วัฒนธรรมประเพณี
โบราณสู่คนรุ่นหลัง 
3.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวบุรีรัมย ์
4.เพื่อให้เล็งเห็น
ประวัติความเป็นมา
ของบุรีรัมย ์

1.คนบุรรีัมยม์ีความจง
รักภัคดตี่อสถาบัน 
2.นักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและต่างชาติรูจ้ัก
จังหวัดบุรีรมัย ์
3.ภาคธรุกิจมรีายได้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
4.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
ทราบประวตัิ
ความเป็นมาของ
จังหวัดบุรีรมัย์
และร่วมอนุรักษ์
สืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรม 
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13 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น ศพด.
อบต.โคกสนวน 

เพื่อให้เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เด็กเล็กท่ีใช้
เครื่องเล่น
สนามเด็ก
เล่น 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.โคกสนวน
มีเครื่องเล่นท่ี
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เสียงกลางแจ้ง 

เพื่อให้มีเครื่องเสียงไว้
ใช้ในกิจการของ อบต.
โคกสนวน 

จัดซื้อเครื่องเสียง
กลางแจ้ง จ านวน 1 
ชุด ตามแบบของ 
อบต.โคกสนวน 

- 300,000 300,000 - - จ านวนของ
การใช้เครื่อง
เสียง
กลางแจ้ง 

อบต.โคกสนวน
มีเครื่องเสียง
กลางแจ้งใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ของต าบลโคกสนวน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและเห็น
ความส าคญัของ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดประเพณี ทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดโครงการส่งเสรมิ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ของต าบล
โคกสนวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริมและเห็น
ความส าคญัของ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

กอง
การศึกษา 

16 โครงการแข่งขันกีฬา    
ฟุตซอลต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนในต าบล
หันมาเล่นกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด  ท า
ให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่ดี และเกิด
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ระดับ
ต าบล 

7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลหันมาเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพ
ติด  ท าให้มี
สุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่ดี  
และเกดิความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  16  โครงการ 1,070,000 1,370,000 1,370,000 1,070,000 1,070,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑   บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.8  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริฯ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท า
การเกษตรแบบ
ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดท าโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การท าการเกษตรระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
แนวพระราชด าริฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จัก
การท า
การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั/
ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.สถ.) 

๑. เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
๒. เพื่อด าเนินงาน
ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น  
๓. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. ฝึกอบรมเกษตรกรใน
หลักสตูรการอนุรักษ์พันธุ์ 
พืชและภูมิปญัญา  
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้
แก่ชุมชน 
๓. พัฒนาจุดเรียนรูด้้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรม 
๔. จัดท าฐานข้อมลูพันธุ์
พืช 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อค้า 
ประชาชน 
เกษตรกร 
ในเขตต าบล
โคกสนวน ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อค้า 
ประชาชน 
เกษตรกร ไดร้ับ
การถ่ายทอด
ความรู้ปลูก
จิตส านึกเรื่อง
การอนุรักษ์พันธุ์
พืชและภูมิ
ปัญญา มีความรู้

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ต าบลโคกสนวน 
๔. เพื่อจัดตั้ง 
“ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลโคก
สนวน” 

และตระหนักถึง
การอนุรักษ์พันธุ์
พืชและภูมิ
ปัญญา โดย
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมจดัท า
แผนการอนุรักษ์
พันธุ์พืชและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลตาม
พระราชด าร ิ

ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนพื้นที่
ปุา และ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ภายในต าบลมี
ปุาเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ขั้นตอน 
วิธีการรักษาพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ 
รู้จักประโยชน์ของ
พืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้  จัดท าสวน
พืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ที่บรเิวณ
บ้านพักของตนเอง 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนไ์ม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
มีความรู้ความ
เข้าใจตามแนว

เรียนรูเ้กี่ยวกับข้ันตอน
วิธีการดูแลรักษา รู้จัก
คุณประโยชน์ของพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ และ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด รู้และ
เข้าใจในการประกอบ
อาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชด าริมา
ประยุกต์ใช้กับ

30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

เรียนรู้
คุณประโยชน์
ของพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้  ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนไ์ม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด  เข้าใจใน
การประกอบ
อาชีพตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกิด
รายได ้

ส านักปลดั/
ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 
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ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ชีวิตประจ าวันตาม
หลักการพอเพียง ไม่
ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความ
ไม่ประมาท ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิ
ประโยชน์ มีคณุค่าและ
เกิดรายได ้

รวม  4  โครงการ 35๐,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๑   บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓.9  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไปไดร้ับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ได้รับการสงเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4,650,000 4,700,000 4,750,000 4,800,000 4,920,000 ร้อยละ๑๐๐
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไปได้    
มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  รายละ ๘๐๐ 
บาท 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ให้ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ๑๐๐
ของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รายละ
๕๐๐บาท 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ใหไ้ด้รับการสง 
เคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

60,000 60,000 60,000 72,000 90,000 ร้อยละ๑๐๐
ของผู้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

รวม   3  โครงการ 7,010,000 7,060,000 7,110,000 7,172,000 7,310,000    

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวมท้ัง  ๕  ปี 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  

๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

            

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 7 18,974,000 - - - - - - 7 18,974,000 
๑.๒แผนงานการศึกษา 1 3,300,000 1 3,300,000 - - - - - - 2 6,600,000 

รวม 1 3,300,000 8 22,274,000 - - - - - - 9 25,574,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

            

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
รวม             

๓)ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์             
๓.๒ แผนงานการศึกษา             
๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ             
๓.๔  แผนงานบริหารงานท่ัวไป             
๓.๕สร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
๓.๖ แผนงานสาธารณสุข             
๓.๗แผนงานรักษาความสงบภายใน              
๓.๘แผนงานการเกษตร             

รวม             
รวมท้ัง ๓  ยุทธศาสตร ์ 1 3,300,000 8 22,274,000 - - - - - - 9 25,574,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
    ๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศาลเจ้าพ่อ  
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  
๒ (ช่วงต่อ) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๓  
(ขอกรม ๖7) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้าพอ่  
บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  ๒ (ช่วง
ต่อ) รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น บร.ถ.
๗๔-๐๑๓ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 520. เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อยกว่า  
2,080 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการรายละเอียดแบบเลขท่ี ทถ-
๒-๒๐๒ 

- 1,061,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบะยาว บ้าน
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที่ 3 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.๗๔-๐๒๙  
(ขอกรม ๖7) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบะยาว บา้น
หนองตะลุมปฺุก หมู่ที่ 3 รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๙ ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,290 เมตร หนา  ๐.๑5 เมตร 
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,160 
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการราย 
ละเอียดแบบเลขท่ี ทถ-๒-๒๐๒ 

- 4,865,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของคลอง
และถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายโนนง้ิว-บ้าน
หนองตะลุมปฺุก  หมู่ที่  ๓  
(ช่วงต่อ)  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๓๑  
(ขอกรม ๖7) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนง้ิว บ้าน
หนองตะลุมปฺุก  หมู่ที่  ๓ (ช่วงต่อ) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-
๐๓๑  ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อยกว่า  
5,200 ตารางเมตร รายละเอยีด
แบบเลขท่ี ทถ-๒-๒๐๒ 

- 2,656,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายระนามพลวง – 
กะลันทา  บ้านระนาม
พลวง  หมู่ที่  ๕ (ช่วงต่อ) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.๗๔-๐๕๓   
(ขอกรม ๖7) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายระนาม
พลวง–กะลันทา บ้านระนามพลวง 
หมู่ที่ ๕ (ช่วงต่อ) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๕๓  ขนาด
ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
1,050  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
5,250 ตารางเมตร รายละเอยีด
แบบเลขท่ี ทถ-๒-๒๐๒ 

- 2,665,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาโคก  หมู่ที่  
8   รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ 74-087 
(ขอกรม ๖7) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายนาโคก  หมู่
ที่  8   รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ
74-087 ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่นอ้ย
กว่า  5,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดแบบเลขท่ี ทถ-๒-๒๐๒ 

- 2,538,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายระนามพลวง -
ดอนหวาย รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ 74-057 
(ขอกรม ๖8) 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายระนาม
พลวง -ดอนหวาย รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ 74-057  ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,760 

- 1,919,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 
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 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขท่ี 
ทถ-๒-๒๐๒ 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายคลองชุมแสง -
ล าปะเทีย รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ 74-089 
(ขอกรม ๖8) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง
ชุมแสง -ล าปะเทีย รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ 74-089  ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
6,400.ตารางเมตร รายละเอียด
แบบเลขท่ี ทถ-๒-๒๐๒ 

- 3,270,000 - -  ความกว้าง
ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
การคมนาคม 
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - 18,974,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   ๒   การท่องเที่ยวและกีฬา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

             ๑.   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
    ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
(X-271266, Y-1631876) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สนามกีฬาใช้
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมูที่ 1 
จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ 
อบต. โคกสนวนก าหนด 

3,300,000 3,300,000 - - - จ านวน
ประชาชนผู้
ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมี
สนามใช้
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น/กอง
การศึกษา 

รวม  1  โครงการ 3,300,000 3,300,000       
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 
  
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้   

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  ประกอบด้วย   

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน   
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน   
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย   
      (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน   
      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน   
      (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน   
      (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน   
      (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน   
      (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน   
      (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน   
      (8) แผนงาน 5 คะแนน   
      (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน   

          (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2566-2570)  ประกอบด้วย   

           2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน   
           2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน   
           2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน   
           2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
           2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย   
                 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน   
                 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน   
                 (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน   
                 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

                         (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน   
                         (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน   
                         (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน   
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                        (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน   
                        (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน   
                        (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน   
                        (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน   
                        (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์
ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
       3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา   
            1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
            2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
            3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65   
                3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)   
                3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)   
                3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)   
                3.4 วิสัยทัศน์ (5)   
                3.5 กลยุทธ์ (5)   
                3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)   
                3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)   
                3.8 แผนงาน (5)   
                3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)   
                3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง

ปริมาณและ คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตาม
และ ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton                                                                                               

            (3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)  
            (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
            (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)  
            (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 
Method   
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            (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
            (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
            (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
            (10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
            (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น 
แบบผสมก็ได้ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไป ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือ
วัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
            4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า   สนับสนุน   ส่งเสริม   ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น)  
                  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน จะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  
                  1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)   
                  2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)   
                  3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ  
                  4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

องค์กร 
(Organization) เศรษฐกิจ 

(Economic) 

วิชาการ 
(Technology) 
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 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่ จะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้  

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง

ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมือง
ของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย ราษฎรใน
หมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น  

 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล 
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง 
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือก 
ให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น  

ในอนาคต   อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น 
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท . ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต . จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท .ให้เข้ากับสภาวการณ์ 
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุาย ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ 
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ . เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท .ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ 
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่ 
จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง   

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง      
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ ที่

กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของ 
ฟรีอ่ืนๆจาก อปท . เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงิน 
แผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท า งานหา 
เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด 

ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ 
ประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง ตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ควรเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท . ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ พัฒนา
ในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ 

ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็น 
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ  (ชุมชนในเมือง) 
บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจ 
เป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป 
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก 
สาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ 
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ 
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่ กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญ 
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่ เป็น

ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท . ที่ ปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หาก
พนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามา ซึ่ง
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ 

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์

การพัฒนา ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.  
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จ าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และ
การน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน า เข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
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Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป 
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน   3  

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า   
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อย่าง

ยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   เพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข้า มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท า งาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อย่าง

ยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ไม่ว่าจะ
เป็น กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ให้มีอาชีพ  หรืออาชีพเสริม  เพื่อให้มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

 
3. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่ง 

ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่า 
ทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่ 
มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย   การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย  
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนต้องให้ความส าคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมาก ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีค วาม
แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาว ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีก
ทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้น จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมาก
ขึ้น 

การศึกษา   
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ กระจกเงาเข้า มา
สอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ 
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน   
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ศาสนา   
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมี การ

เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส 
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น  

วัฒนธรรม   
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์ 
อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรม 
เนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ 
เป็นต้น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน                                                                                                                                                                

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน 
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท า ลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs 

ไข้หวัดนก  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 
การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความ เสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

การเมืองและการบริหาร 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง ปัญหา

การก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง   
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน 

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆ ซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ 
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ 
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