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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
----------------------------------- 

 
สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๑. ดานกายภาพ 
    ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล (แผนท่ีประกอบ) 
 

 
 
 

ประวัติความเปนมา   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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  ตําบลศรีโนนงาม แยกออกมาจากตําบลศรีแกว เม่ือวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  ยกฐานะเปน
สภาตําบลศรีโนนงาม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๘  และไดรับยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เม่ือวันท่ี  ๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๔๒   

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอ  

ศรีรัตนะ  ประมาณ  ๖   กิโลเมตร  และอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร 
  เนื้อท่ี 
 มีเนื้อท่ี  ๓๖.๘๐๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   ๒๓,๐๐๐  ไร  (๑  ตร.กม. =  ๖๒๕ ไร) 

ในเขตปกครอง  จํานวน  ๑๐  หมูบาน 
 อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบล 
 ทิศเหนือ  ติดตอตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึงและตําบลพรหมสวัสด์ิ  อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะ

เกษ  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากก่ึงกลางลําหวยทา บริเวณพิกัด VB ๓๔๔๓๙๐  ไปตามลําหวยทา ไปดานทิศตะวันออก
จดทํานบบานทาเขต ปกหลักไมแกน หลักท่ี ๑  บริเวณพิกัด VB ๓๕๙๓๙๕  ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะทาง ๒.๑  กิโลเมตร หลักท่ี ๒ ไว  ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือบานหนองโบสถ ๑.๘  กิโลเมตร บริเวณพิกัด VB 
๓๘๐๔๐๑  แลวตรงไปทางดานทิศใต ระยะทาง ๑.๑  กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีจุดถนนสายบานโนนงาม - บานปาไร  บริเวณ
พิกัด VB ๓๙๐๓๘๘  ปกหลักไมแกน หลักท่ี ๓  ไวดานทิศตะวันออกของถนน รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  ๕  
กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก   ติดตอตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณหลักไมแกนหลักท่ี ๓  บริเวณพิกัด VB ๓๙๐๓๘๘  ตรงไปดานทิศใต  ตัดกับถนนเขาบานโนนงาม  บริเวณพิกัด 
VB ๓๙๐๓๗๙ แลวตรงไปดานทิศใต ถึงชายเขตหนองอ้ิว ฝงทิศใต บริเวณพิกัด VB ๓๘๙๐๗๒  ปกหลักไมแกนหลักท่ี ๔ 
ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะทาง ๔.๕  กิโลเมตร  ตัดผานคลองระวี ปกหลักไมแกน หลักท่ี ๕  ฝงคลองระวี
ดานทิศตะวันออก บริเวณพิกัด  VB ๔๒๐๓๔๓  แลวตรงไปดานทิศตะวันตกเฉียงใต ตัดผานถนนสายบานหนองเทา-
หนองใหญ-ตาไทย  บริเวณพิกัด VB ๔๒๐๓๔๑ ตรงไปดานตะวันตกเฉียงใต ตามแนวคลอง  ระวี ระยะทาง ๒.๒  
กิโลเมตร  สิ้นสุดบริเวณพิกัด VB ๔๐๙๓๒๔  ปกหลักไมแกน หลักท่ี ๖ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  ๘.๒  
กิโลเมตร 

  ทิศใต ติดตอตําบลศรีแกวและตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากหลักไมแกน หลักท่ี ๖  บริเวณพิกัด VB ๔๐๙๓๒๔  ตรงไปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผานถนนองคการ
บริหารสวนจังหวัด สายบานหนองรุง - หนองจิก บริเวณพิกัด VB ๓๖๔๓๒๕ สิ้นสุดท่ีก่ึงกลางลําน้ําหวยทา  บริเวณพิกัด 
VB ๓๔๖๓๕๗  รวมระยะทางดานทิศใต ประมาณ  ๗.๒  กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ก่ึงกลางลําหวยทา บริเวณพิกัด VB ๓๔๖๓๕๗  คดเค้ียวไปตามลําน้ําไปทางทิศเหนือ ตัดผานสะพานเชื่อมถนนสายบาน
ตาเหมา - บานกันตรุม บริเวณพิกัด VB ๓๔๗๓๖๖  ไปสิ้นสุดบริเวณ VB ๓๔๔๓๙๐  รวมระยะทางดานทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 

   1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    
   โดยท่ัวไปสภาพภูมิประเทศของตําบลศรีโนนงาม  เปนท่ีราบสูงมีลูกคลื่นลอนเตี้ยสลับกันไป มีความ

สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  ๑๔๐   
 
 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

    1.4  ลักษณะดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
๒.๑ เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  แบงการปกครองออกเปน 10 หมูบาน   ดังนี้ 

จํานวนหมูบาน   ตําบลศรีโนนงาม  มีหมูบานจํานวน  ๑๐  หมูบาน    คือ 
หมูท่ี ๑  บานโนนงาม  นายสมหวัง  มนพรมมา  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๒  บานหนองรุง  นายแสวง  ปลูกพันธ  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๓  บานตาเหมา  นายประสิทธิ์  ภูมิสถาน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๔  บานหนองใหญ  นายบุญนอม  ภาษี  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๕  บานโนนแก  นายสําราญ  สุทธภักดี  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๖  บานโนนหนองบวั นายทองเกิด  บุญรักษา  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๗  บานหนองหัวลิง  นางสมบัติ  กางนอก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๘  บานตาไทย  นายสุริยา  โพธิ์อุดม   ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๙  บานหนองโบสถ  นายทองมูล  โยธ ี กํานันตําบลศรีโนนงาม 
หมูท่ี ๑๐ บานหนองรุงนอย นายสมพร  พิศสายพันธ  ผูใหญบาน 

 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
 1. การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน 1 

เขตเลือกตั้ง  และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  10 เขตเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 

จํานวนหนวยเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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หนวยเลือกตั้ง จํานวนผูมีสิทธิ 

1 610 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

2 240 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

3 383 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

4 241 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

5 290 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

6 491 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

7 247 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

8 231 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

9 138 
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 

10 342 นายก อบต. 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ดํารง

ตําแหนงตามคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 

3.  ประชากร 
3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง  3-5 ป และการคาดการณในอนาคต) 

ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอศรีรัตนะ  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   สามารถแยกรายละเอียด
ได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปการใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังนายกและสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรรีัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 

         
ประเภทการ

เลือกต้ัง 
เขต

เลือกต้ังท่ี 

จํานวนผูมีสิทธิ 
เลือกต้ังใน

บัญช ี
รายชื่อ 

จํานวนผูมีสิทธิฯ 
ท่ีมาแสดงตน 
ขอรับบัตรฯ 

จํานวนบัตร 
เลือกต้ังท่ี 
ไดรับมา 

จํานวนบัตร 
เลือกต้ังท่ีใช 
ลงคะแนน 

จํานวน 
บัตรดี 

จํานวน 
บัตรเสีย 

จํานวนบัตร 
ไมประสงค 

จะลงคะแนน 

ผูบริหารทองถิ่น  - ๓,๒๑๓ ๒,๓๔๓ ๓,๖๐๐ ๒,๓๔๓ ๒,๑๔๖ ๑๘๙ ๘ 

สมาชกิสภาทองถิ่น ๑ ๖๑๐ ๔๑๖ ๖๗๕ ๔๑๖ ๓๘๐ ๓๖ - 

  ๒ ๒๔๐ ๑๘๓ ๒๗๕ ๑๘๓ ๑๖๓ ๑๘ ๒ 

  ๓ ๓๘๓ ๒๑๓ ๔๒๕ ๒๑๓ ๑๙๐ ๒๒ ๑ 

  ๔ ๒๔๑ ๑๗๑ ๒๗๕ ๑๗๑ ๑๖๖ ๔ ๑ 

  ๕ ๒๙๐ ๒๓๕ ๓๒๕ ๒๓๕ ๒๑๒ ๒๒ ๑ 

  ๖ ๔๙๑ ๓๓๘ ๕๒๕ ๓๓๘ ๓๑๓ ๒๕ - 

  ๗ ๒๔๗ ๑๘๑ ๒๗๕ ๑๘๑ ๑๖๔ ๑๗ - 

  ๘ ๒๓๑ ๑๘๒ ๒๗๕ ๑๘๒ ๑๗๒ ๑๐ - 

  ๙ ๑๓๘ ๑๓๕ ๑๗๕ ๑๓๕ ๑๒๘ ๖ ๑ 

  ๑๐ ๓๔๒ ๒๘๙ ๓๗๕ ๒๘๙ ๒๕๘ ๒๙ ๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลศรีโนนงาม   

 
 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 

ป  พ.ศ.2558 
(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2558) 

ป พ.ศ.2559 
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2559) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน

(หลัง) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน

(หลัง) 
บานโนนงาม ๑ 464 451 915 188 468 447 915 192 
บานหนองรุง ๒ 167 176 343 97 161 179 340 97 
บานตาเหมา ๓ 225 233 458 120 228 227 455 125 
บานหนองใหญ ๔ 182 181 363 68 179 176 355 71 
บานโนนแก ๕ 188 198 386 105 186 191 377 106 
บานโนนหนองบัว ๖ 328 354 682 124 337 358 695 125 
บานหนองหัวลิง ๗ 163 184 347 72 171 185 356 72 
บานตาไทย ๘ 169 156 325 69 164 157 321 70 
บานหนองโบสถ ๙ 115 82 197 39 115 81 196 39 
บานหนองรุงนอย ๑๐ 234 232 466 106 226 235 461 108 

รวม 2,235 2,247 4,482 988 2,235 2,236 4,471 1,005 
 

 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 

ป  พ.ศ.2561 
(ขอมูล ณ วันท่ี  31 มิถุนายน 2561) 

ป พ.ศ.2562 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน

(หลัง) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน

(หลัง) 
บานโนนงาม ๑ 464 450 914 194 469 450 919 195 
บานหนองรุง ๒ 164 180 344 99 162 180 342 100 
บานตาเหมา ๓ 225 227 452 125 225 222 447 126 
บานหนองใหญ ๔ 181 171 352 74 174 166 340 73 
บานโนนแก ๕ 186 182 368 105 185 179 364 105 
บานโนนหนองบัว ๖ 331 361 692 128 332 362 694 130 
บานหนองหัวลิง ๗ 152 177 329 73 152 176 328 73 
บานตาไทย ๘ 169 158 327 70 172 163 335 70 
บานหนองโบสถ ๙ 113 85 198 10 111 82 196 41 
บานหนองรุงนอย ๑๐ 226 233 459 109 225 234 459 110 

รวม 2,211 2,224 4,435 1,017 2,210 2,214 4,424 1,023 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 
การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  ๔ แหง 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓ แหง 
-  ท่ีอานหนังสือพิมพ  ๑๐ แหง 
-  ศูนยการเรียนชุมชนตําบล ๑  แหง 
 

ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา 
จํานวนบุคลากรทางกาศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม อ่ืนๆ ...... (ระบุ) 

โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี 3 13 16   
โรงเรียนบานโนนแก 4 1 5 ภารโรง 1 คน  
โรงเรียนบานหนองรุง 1 5 6 ภารโรง 1 คน  
โรงเรียนบานหนองใหญ-ตาไทย 2 4 6 ภารโรง 1 คน  

รวมท้ังส้ิน 10 24 33   
 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน 

ชื่อสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

รวม 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

อนุบาล 
1 

อนุบาล 
2 

อนุบาล 
3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนโชติพันธุวิทยา
สามัคค ี

- 23 11 8 7 5 7 9 16 7 6 11 100 

โรงเรียนบานโนนแก 2 4 6 6 1 1 5 1 5 - - - 31 
โรงเรียนบานหนองรุง - 8 7 6 5 9 4 5 7 3 - - 47 
โรงเรียนบานหนอง
ใหญ-ตาไทย 

- 11 4 6 6 5 7 11 7 - - - 58 

รวมท้ังสิ้น 26 20 - 25 23 31 32 17 34 26 17 23 274 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 

 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก หมายเหตุ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีโนนงาม 26  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย 17  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง 18  

รวมท้ังสิ้น 61  

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ๔.๒  สาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  มีหนวยงานดานสาธารณสุข ๑  แหง  คือ     
-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีโนนงาม   มีบุคลากร  จํานวน  7  คน   

     
๔.๓ อาชญากรรม 

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ขอมูลดานอาชญากรรมและยาเสพติดของพ้ืนท่ีตําบล       
ศรีโนนงาม  ปรากฏวาภายในระยะเวลาหนึ่งปท่ีผานมาตําบลศรีโนนงาม  ไมมีคดีหรือเกิดปญหาเก่ียวกับอาชญากรรม
และยาเสพติด 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนศรีโนนงาม  ไดดําเนินการดานสังคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑.  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔.  ชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
๕.  ชวยเหลือปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร  ผูดอยโอกาส       

 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมและการขนสง  (ทางบก  ทางน้ํา  ทางราง ฯลฯ) 
การคมนาคมและการขนสงระหวางตําบล  มีถนนลูกรัง  ถนนดิน  เปนสวนใหญ  การขนสงและคมนาคมออกสู

ตลาดชุมชนและสูตลาดในเมือง  ออกได  ๒  เสนทาง 
 
๕.๒  การไฟฟา 

 มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน  และทุกครัวเรือนท้ัง  ๑๐  หมูบาน  จํานวน  1,023  ครัวเรือน  จํานวน
ประชากร  รวมกันประมาณ    4,424 คน  ท่ีใชบริการ 

-  ครัวเรือนมีไฟฟาใช                    จํานวน          4,424         ครัวเรือน 
-  ไฟฟาสาธารณะ                        จํานวน            47          จุด 

๕.๓  การประปา 
ตําบลศรีโนนงาม  มีหมูบานท่ีใชน้ําประปา    จํานวน  ๕  หมูบาน  ดังนี้ 
๑.  บานโนนงาม  หมูท่ี  ๑   ผูใชน้ําประปา  จํานวน     -     ครัวเรือน  (คณะกรรมการดําเนินการเอง) 
๒.  บานตาเหมา  หมูท่ี  ๓  ผูใชน้ําประปา   จํานวน    31 ครัวเรือน 
๓.  บานหนองรุง  หมูท่ี  ๒  ผูใชน้ําประปา   จํานวน    47  ครัวเรือน 
๔.  บานหนองรุงนอย  หมูท่ี  ๑๐  ผูใชน้ําประปา  จํานวน  34   ครัวเรือน 
๓.  บานโนนหนองบัว  หมูท่ี  ๖  ผูใชน้ําประปา  จํานวน  - ครัวเรือน  (คณะกรรมการดําเนินการเอง) 

          รวมจํานวนครัวเรือนท่ีมีการน้ําประปา  ใช อุปโภค - บริโภค  จํานวน  112  ครัวเรือน    
 ๕.๔  โทรศัพท                         

        - โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน     -    ตู 
        - โทรศัพทใชตามบาน   จํานวน    -    เครื่อง     

ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ  
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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๕.๕  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
    มีไปรษณียตําบลศรีโนนงาม  (ปณ.อ.104 (ศรีโนนงาม)  จํานวน  ๑  แหง   ตั้งอยูบานโนนงาม  หมูท่ี  ๑  
ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ     ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ใหบริการเวลา  ๐๘.3๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร - ศุกร    
  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก   

โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก  คือ  ขาว  ขาวโพด  พริก  หอมแดง  กระเทียม และปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืนๆตลอดปนอกจากนี้
ยังมีการทําสวน เลี้ยงสัตวและประมง เปนอาชีพเสริม  

๖.๒ การประมง 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงาม  ไมมีการทําการประมงเพ่ือการคา แตจะมีเกษตรกรท่ีทําการประมงเพ่ือการยังชีพ

ตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือเหลือจากการบริโภคจึงนําไปจําหนาย  
 ๖.๓ การปศุสัตว 
 การปศุสัตวในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงาม  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพเสริม 
ไดแก การเลี้ยงสุกร  เปด  ไก  โค  กระบือ เปนตน 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  - แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  -     แหง 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนมีแหลงทองเท่ียว  คือ  ฝายตาเหมา  เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี 
  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
            โรงสีขาวขนาดเล็กในพ้ืนท่ี   จํานวน 11 แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  หนวยธุรกิจในเขตตําบล 

 -  ปมน้ํามันหลอด   2   แหง 
 -  โรงสี    ๑๐   แหง 
 -  รานคา (ของชํา)  35   แหง 
 -  รานซอมรถ    2 แหง 
 -  กลุมอาชีพ     ๑๐  กลุม 
๖.๘ แรงงาน 

  ตําบลศรีโนนงาม  ประสบปญหาการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานท่ีอ่ืนหลังจากฤดูกาลทํานา และ
ปญหาการวางงานจํานวนมาก  เนื่องจากการขาดแคลนแหลงงานอยางเพียงพอท่ีจะรองรับแรงงานจํานวนมาก  โดย
แหลงงานท่ีสําคัญท่ีประชาชนไปทํางาน ไดแก  กรุงเทพฯ  และเขตปริมณฑล  ภาคตะวันออก  และภาคใต จากการท่ี
ประชาชนในทองถ่ินอพยพไปทํางานท่ีอ่ืน  ทําใหโอกาสท่ีจะกลับมาพัฒนาตําบลของตนเองมีไมมาก  และยังขาดผูมี
ความรูความสามารถท่ีเปนผูนําดานการบริหารในทุก ๆ ดานไดอยางสมบูรณและตอเนื่อง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑  การนับถือศาสนา   
       ตําบลศรีโนนงาม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  ๑๐๐  ซ่ึงสถาบนัและองคกรศาสนา 

ประกอบดวย 
-  วัด            ๗    แหง         

         -  สํานักสงฆ ๒    แหง 
7.๒ ประเพณแีละงานประจําป 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือนมกราคมของทุกป 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือนเมษายนของทุกป 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีบุญขาวจี่    ประมาณเดือนมีนาคมของทุกป 
-  ประเพณีบุญขาวสารทไทยและสารทเขมร  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป 

7.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
        ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก  วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   

       ภาษาถิ่น  ในพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงาม  ใชภาษาถ่ิน 3 ภาษา ไดแก ภาษาสวย (กูย) ภาษาเขมร เเละภาษา
อีสาน (ลาว)    
    7.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
        ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจําหนายบาง ไดแก  เสื่อทอจากตนกก  ผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ํา   
ท่ีใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับ

น้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได  ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 
8.๒ ปาไม   
ในเขตองคการบริหารสวนศรีโนนงาม  ไมมีปาไม 
8.๓ ภูเขา   
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไมมีภูเขา 
8.๔  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  สวนมากจะเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย    
ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนน้ําใตดินเปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการ
อุปโภค-บริโภคได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝนแทน 

 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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น้ําในการเกษตรสวนมากจะใชน้ําฝน ดังนั้นการเกษตรในพ้ืนท่ีจึงเปนการทําการเกษตรตามฤดูกาล มีแหลง
น้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  เนื่องจากยังขาดการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรอยางเหมาะสม เชน การขุดลอก
คลองไมใหตื้นเขิน การสรางแกมลิงเพ่ือกักเก็บน้ํา การสราง/บํารุงรักษาฝาย การสรางระบบสงน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ
สูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เปนตน ซ่ึงปญหาท้ังหมดนี้องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดพยายามแกปญหาโดยการ
ประสานแผนเพ่ือของบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  
มีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการเองได 
 
9.  อ่ืนๆ  (ถามีระบุดวย) 
 
     
    ************************************ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สวนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ.2560 – 2579) 
  สถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการพัฒนาท่ี 

สูงข้ึน ตามลําดับ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนท่ีจะตองเผชิญและ 
ผสมผสานกับปจจัยภายนอก และกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ เพ่ือเตรียมความพรอมของ 
ประเทศตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ เพ่ือให 
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย คุกคาม 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาระยะยาว พรอม กับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถ นําไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง จะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวน และนําพาประเทศไทยให หลุดพน หรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถ รับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทย ไปพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนใหมของโลกได ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญใน เวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ี
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย ในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน 

วิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  
1. ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอกประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2. ประเทศไทยมีความม่ันค่ังทางดานเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถพัฒนาอยาง ตอเนื่อง 

และเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
  3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย  
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางม่ันคง เปนจุด

ยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี และมี ระดับ
รายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมี บทบาท
สําคัญในภูมิภาคและโลก 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง (1) เสริมสรางความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(2) ปฎิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมัน่คงทางการ เมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวาง ประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพนัธกับประเทศ มหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม  
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือ กับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม 
(7) การปรับกระบวนการทาํงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่ง สูแนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง  
                   ความสามารถใน 
                   การแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทนุ พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลติ เขมแข็ง ยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทกัษะ ผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพฒันา SMEs สูสากล  
(4) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  
(5) การลงทนุพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมัน่คง และพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการวิจัยและ พัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปน หุนสวนการพฒันากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของ การประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนา 
                    และ เสริมสราง 
                    ศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ ทั่วถึง  
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ด ี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสราง 
                    โอกาส ความเสมอ 
                   ภาคและ เทาเทียม 
                   กันทางสังคม 

1) สรางความมัน่คงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต ในสังคมสูงวัย  
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม และความเขมแข็งของ
ชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนนุการพฒันา 

 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการ  
                    เติบโตบนคุณภาพ 
                    ชีวิตที ่เปนมิตรกับ 
                    สิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าํใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใชพลงังานทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมติรกับ สิ่งแวดลอม  
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
(6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพือ่ สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับ 
                   สมดุลและ พัฒนา 
                   ระบบการ บริหาร 
                   จัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ  
(4) การตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล  
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายจายของภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศ 

ไทย จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวง แผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จึง
จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให 

การ กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ 
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปาน กลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนํา ไปสู การบรรลุ วิสัยทัศนระยะ
ยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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วิสัยทัศน  
“ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เปาหมาย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบรูณ  
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ  
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม  
ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ 
พัฒนาศักยภาพทนุ มนุษย 

(1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค  
(2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณคา  
(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวีิต  
(4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึง ผลกระทบตอสุขภาพ  
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ ปรับระบบการเงนิ
การคลังดานสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสงูวัย  
(7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยาง เขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปน 
ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ําใน
สังคม 

(1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากร รอยละ 40 ที่มีรายได ต่ําสุดใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุขและ สวัสดิการที่มี
คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง  
(3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ สรางความเขมแข็ง
การเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได มีสิทธ ิในการจัดการทุน ที่ดนิ และทรัพยากรภายในชุมชน 
 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ 
แขงขันไดอยางยัง่ยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม โดยมีแนวทางการพฒันา ดังนี ้ 
    - การพัฒนาดานการคลัง  
    - การพัฒนาภาคการเงิน  
    - การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ๆ  
    - เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงิน เฉพาะกิจ 
 (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค การผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี ้ 
    -การพัฒนาภาคการเกษตร  
    -การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
    -การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว  
    -การพัฒนาภาคการคาและการลงทนุ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
เติบโตที่เปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ 
พัฒนาอยางยั่งยืน 

(1) การรักษาฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดลุของการอนรัุกษ และใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม  
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิด ความมั่นคง สมดุล และยั่งยนื  
(3) แกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม  
(4) สงเสริมการผลติและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  
(5) สนบัสนุนลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  
(6) บริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบตั ิ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แกไขปญหาความ ขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางความ 
มั่นคงแหงชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

(1) การรักษาความมัน่คงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและ ธํารงไวซึ่งสถาบนัหลักของชาต ิ 
(2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหาร และภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
(3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อ
ผลประโยชน ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาต ิ 
(4) การรักษาความมัน่คง และผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทางทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมัน่คงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความ สอดคลองกันระหวางแผนงานที่เก่ียวของกับ
ความมั่นคง กับ แผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
บริหารจัดการใน 
ภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมาภิ
บาล ในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมยั 

คลองตัว มีขนาดที ่เหมาะสม เกิดความคุมคา  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ  
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  
(5) ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล หรือ
ขอตกลงระหวาง ประเทศ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
โครงสราง พื้นฐาน และระบบ  
โลจิสติกส 

(1) การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานขนสง  
    - พัฒนาระบบขนสงทางราง  
    - พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง  
    - พัฒนาโครงขายทางถนน  
    - พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ  
    - พัฒนาระบบขนสงทางน้าํ 
(2) การสนบัสนุนการพฒันาระบบขนสง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส  
(4) การพัฒนาดานพลังงาน  
(5) การพัฒนาดานเศรษฐกิจดจิทิัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ําประปา 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ 
นวัตกรรม 

1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดนัสูการใช ประโยชนในเชิงพาณชิยและ
เขาสังคม  
(2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลย ี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัว อยางทั่วถึง  
  - ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง  
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง 
  - ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชัน้นาํ  
  - ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย  
(2) การพัฒนาเมือง  
  - แนวทางการพัฒนาหลัก  
  - แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ  
(3) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ  
  - พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  
  - พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือ
ระหวาง ประเทศเพื่อการ 
พัฒนา 

(1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและ แสวงหาตลาดใหม 
สําหรับสนิคาและบริการของไทย  
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและ โทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค 
อาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจสิติกส  
(3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนทีโ่ดด
เดนในภูมิภาค  
(4) สงเสริมการลงทุนในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย  
(5) เปดประตูการคาและพฒันาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทัง้ในระดบัอนุภูมิภาค และ ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7) เขารวมเปนภาคีความรวมมอืระหวางประเทศโดยมบีทบาทที่ สรางสรรค  
(8) สงเสริมความรวมมือกับภูมภิาค และนานาชาติในการสราง ความมั่นคง  
(9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดาน การตางประเทศ 
(10)สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศทีส่ําคัญ 

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
                  ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  

วิสัยทัศน  
“เปนศูนยกลางการผลิตสินคาดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

โดยใชนวัตกรรม สรางสรรคท่ีเช่ือมโยงความตองการของตลาดภายในและตางประเทศ” 

พันธกิจ  
1. เสริมสรางความรวมมือดานการผลิต การคา การลงทุน และการบริการ ท้ังในและนอกอาเซียน 
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินคาและบริการ โดยใชนวัตกรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานใหตรงกับ ความ

ตองการของตลาดและสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ  
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงความสามารถในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ  
5. สงเสริมใหประชาชนเปนนักการคา (Trading Nation) 6. เสริมสรางเครือขายความรวมมือในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเปนศูนยกลางการผลิต การคา การลงทุน  

เปาประสงค  
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในการผลิตสินคาและบริการ  
2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป  
3. เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุลกับการพัฒนาโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีภาค  
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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1. ยุทธศาสตรดานการเกษตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการผลิตการเกษตร  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาท่ีดินเพ่ือการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การใชหลักความพอเพียงประยุกตกับการผลิตการเกษตร  
ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับการแปรรูปขาวหอมมะลิ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับการแปรรูปขาวเหนียว  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีศักยภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การยกระดับการผลิตออย  
ยุทธศาสตรท่ี 8 การยกระดับการผลิตมันสําปะหลัง  
ยุทธศาสตรท่ี 9 การแปรรูปยางพารา  
ยุทธศาสตรท่ี 10 การผลิตโคเนื้อ  
ยุทธศาสตรท่ี 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑนม  
ยุทธศาสตรท่ี 12 การสงเสริมสมรรถนะและเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและกลุมสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตรท่ี 13 การใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพ่ือสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 
 
๒. ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการอุตสาหกรรมดานการผลิตตาม ความตองการ
ของตลาดดวยนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมตามความตองการของตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพดวยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิตสินคาท่ีมีอัตลักษณทองถ่ินเชื่อมโยงการทองเท่ียว  
 
๓. ยุทธศาสตรดานการคาและบริการ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวชุมชน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การคา การคาชายแดน และการลงทุน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเปนมหานคร  

อางอิง http://readgur.com/doc/1955606/ แนวทางการจัดทําและปรับแผนฯ ภาค รัฐ ธนาดิเรก, Ph.D. 31 
สิงหาคม 2559 
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3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  

วิสัยทัศน :  “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรียเพ่ิมมูลคา การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ การคา 
ชายแดนไดมาตรฐานสากล” 

คํานิยาม 
วิสัยทัศน  ความหมาย 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และเกษตรอินทรียเพิ่มมูลคา 

การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรดวยการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมดวย
ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและการทําเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการทองเที่ยว สาํหรับกลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพ ทั้งกลุมระดับลาง-บน กลุม
ความสนใจพิเศษ โดยนาํเสนอสนิคาและบริการที่มีคุณภาพ ควบคูกับการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการทองเที่ยว และสรางการเดินทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
กลุมประเทศอาเซียน 

การคาชายแดนได
มาตรฐานสากล 

มีโครงสรางพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตามระบบและมาตรฐานการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และขอปฎิบัติมีความชัดเจนและเอ้ืดประโยชนตอ
ผูประกอบการและการทํางานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ พนักงานมาตรฐานการคา
ระหวางประเทศ รวมทั้งผูประกอบการศักยภาพในการแขงขัน เพื่อการทําธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ 

พันธกิจ   
๑. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

  ๒. พัฒนาสินคาและการบริการทางการทองเท่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวแบบ
บูรณาการ และสงเสริมการตลาด เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
   ๓. สนับสนุนและสงเสริมความเข็มแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ ในดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ดานการบริหารจัดการพัฒนาระบบโลจิตติกสเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการคาสูสากล 
 

เปาประสงครวม 
๑. พัฒนาอุสาหกรรมเกษตรแปรรูป การผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
๒. พัฒนาการทองเท่ียวโดยยกระดับมูลคาและคุณคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน 

 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑.  เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย เปาหมาย ๔ ป รอยละ ๑๐ 
๒.  มีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน เปาหมาย ๔ ป รวมรอยละ ๒๓  
๓.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน เปาหมาย ๔ ป รอยละ ๓.๕ ตอป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนลาง ๒  มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตวและประมงดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การขยายฐานตลาดการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ การคาการลงทุนสูสากล 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตวและประมงดวยอุตสาหกรรมเกษตร 

แปรรูปและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
เปาประสงค 
๑.  ผลิตขาวหอมมะล พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตวและประมง ท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดฯ ใหไดปริมาณและมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย 
๒.  สงเสริม สนับสนุนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรในระดับอุตสาหกรรม 
๓.  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑.  จํานวนพ้ืนท่ีผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและเกษตรสินคาอินทรียอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เปาหมายรวม ๔ 

ป ๑๐๐,๐๐๐ ไร 
๒.  รอยละของจํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีไดรับรองมาตรฐานตอจํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปของ

กลุมจังหวัด ท่ีไดรับการตรวจจากหนวยงานรับรองมาตรฐาน เปาหมาย ๔ ป รอยละ ๘๐ 
๓.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย  เปาหมาย ๔ ป    

รอยละ ๑๐ 
 กลยุทธ 
 ๑.  ผลิตขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว และประมงของกลุมจังหวัดฯใหไดปริมาณและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

๒.  แปรรูปสินคาเกษตรและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
๓.  ผลักดนกิจกรรมทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การขยายฐานตลาดการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
เปาประสงค 
๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนลาง ๒ 
๒.  สรางรายไดเพ่ิมจากการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมูลคาและคุณคาทางการทองเท่ียว 
๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑.  รอยละท่ีเพ่ิมของรายไดทางการทองเท่ียว คาเปาหมายรวม ๔ ป รอยละ ๒๓  
๒.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว คาเปาหมายรวม ๔ ป รอยละ ๒๓ 
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กลยุทธ 
๑.  พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน กิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมและผลิตภัณฑชุมชน

ใหมีความหลากหลาย 
๒.  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐาน 
๓.  บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม 
๔.  พัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ การคาการลงทุนสู 

สากล 
เปาประสงค 
๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานการคา การลงทุนและการบริการท้ังในและตางประเทศ 
๒.  ยกระดับโครงขายการคมนาคม การขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสใหไดมาตรฐานเอ้ืนตอ

การคา การลงทุน 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน เปาหมาย  รอยละ ๓.๕ ตอป 
๒.  จํานวนผูประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการท่ีไดรับการพัมนาศักยภาพ  คาเปาหมาย 

รวม ๔ ป  ๑,๐๐๐ คน 
กลยุทธ 
๑.  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและการสรางเครือขายดานการคา การลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
๒.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 
๓.  การสรางกลไกและพัฒนาเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ และ

เอกชนกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ   

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : วิสัยทัศน 

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การคาและการทองเท่ียวครบวงจร” 

 โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  พัฒนาสินคาเกษตร และการแปรรูปสินคาทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว,การประมง,เกษตร 

อุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ,และผลไม) ใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน มุงสูการเปนตลาดสินคาเกษตร 
 ๒.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม เสริมสรางสังคมสุขภาวะ พัฒนาใหมีคุณภาพ สงเสริมการกีฬาสูความ
เปนเลิศ ปลูกฝงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี 
 ๓.  เสริมสรางความสมดุล ความหลากหลาย และความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และพลังงานทางเลือก 
 ๔.  เสริมสรางความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเปนระเบียบ และความสงบเรียบรอยของบานเมืองและลด
ความเหลื่อล้ําทางสังคม  
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๕.  เสริมสรางระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานความพึงพอใจสูงสุดของ
ผูรับบริการ 
 โดยมีเปาหมายประสงคในการพัฒนา ดังนี้ 

1. มูลคาการคา การลงทุน และรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจาง
งานและกระจายรายได 

2. สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูป เกษตรกรมีรายไดม่ันคง และพ่ึงพา
ตนเองได 

3. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  การศึกษามีคุณภาพ ไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
4. สิ่งแวดลอมเหมาะสมและมีความยั่งยืน ปลอดภัยจากมลพิษ 
5. สังคมสงบสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความม่ันคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน  
6. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด ภายใตการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล และสามารถ

ปรับตัวไดเทากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ๑.  รายไดจากการจําหนายสินคา OTOP โดยมีเปาหมาย เทากับ 2,585  
 ๒.  รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท) โดยมีเปาหมาย เทากับ ๒,๓๐๐  
 ๓.  ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ย (กก./ไร) โดยมีเปาหมาย เทากับ 580 
 ๔.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน โดยมีเปาหมาย รอยละ 16 
 ๕.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรท่ีสามารถลดตนทุนการผลิต โดยมีเปาหมาย รอยละ 35 
 ๖.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย รอยละ 40 
 ๗.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงขางคมนาคม โดยมีเปาหมาย รอยละ 20 
 ๘.  ระดับความสําเร็จของการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด โดยมีเปาหมายเทากับ ๕ 
 ๙.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีเปาหมาย รอยละ ๕๐ 
 ๑๐.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมาย รอยละ ๒๕ 
 ๑๑.  รอยละของหมูบานชุมชนท่ีผานเกณฑชุมชนเขมแข็ง โดยมีเปาหมาย รอยละ ๘๓ 
 ๑๒.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษใหเปนเมืองกีฬา โดยมีเปาหมาย เทากับ ๕ 
 ๑๓.  ผลิตภาพแรงงาน โดยมีเปาหมาย เทากับ ๖๘,๐๐๐  
 ๑๔.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ อปท.เปาหมายท่ีมีการกําจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีเปาหมาย รอยละ 
๕๐ 
 ๑๕.  จํานวนพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายท่ีไดรับการคุมครอง ดูแลใหคงความสมบูรณ (ลานไร) โดยมีเปาหมาย 
เทากับ ๑.๓๖ 
 ๑๖.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา โดยมีเปาหมาย เทากับ ๕ 
 ๑๗.  รอยละของมูบานท่ีมีการแกรระบาดของยาเสพติดระดับระดับรุนแรงมีไมเกินรอยละ ๑๐ ของหมูบาน
ท้ังหมด โดยมีเปาหมาย รอยละ ๖ 
 ๑๘.  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีเปาหมาย  เทากับ 
๖๕ 
 ๑๙.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต โดยมี
เปาหมาย เทากับ ๕ 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
๑) วัตถุประสงค 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และยกระดับสินคาการเกษตร การคาและการทองเท่ียว 
ใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ รักษาความสงบเรียบรอย และสรางสังคมท่ีมีความอยูเย็นเปนสุข 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ การบริกหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 ๒) เปาหมายและตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และยกระดบัสินคาการเกษตร การคาและการทองเที่ยว ใหได
มาตรฐานและแขงขันได 

๑.  รายไดจากการจําหนายสินคา OTOP โดยมีเปาหมาย เทากับ 2,585  
  ๒.  รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท) โดยมีเปาหมาย เทากับ ๒,๓๐๐  
  ๓.  ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ย (กก./ไร) โดยมีเปาหมาย เทากับ 580 
  ๔.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทาน โดยมีเปาหมาย รอยละ 16 
  ๕.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรท่ีสามารถลดตนทุนการผลิต โดยมีเปาหมาย รอยละ 35 
  ๖.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย รอยละ 40 
  ๗.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงขางคมนาคม โดยมีเปาหมาย รอยละ 20 

      ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
  ๑.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด โดยมีเปาหมาย
เทากับ ๕ 
  ๒.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีเปาหมาย รอยละ ๕๐ 
  ๓.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมาย รอยละ ๒๕ 
  ๔.  รอยละของหมูบานชุมชนท่ีผานเกณฑชุมชนเขมแข็ง โดยมีเปาหมาย รอยละ ๘๓ 
  ๕.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษใหเปนเมืองกีฬา โดยมีเปาหมาย เทากับ ๕ 
  ๖.  ผลิตภาพแรงงาน โดยมีเปาหมาย เทากับ ๖๘,๐๐๐  

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
๑.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ อปท.เปาหมายท่ีมีการกําจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมี 

เปาหมาย รอยละ ๕๐ 
  ๒.  จํานวนพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายท่ีไดรับการคุมครอง ดูแลใหคงความสมบูรณ (ลานไร) โดยมี
เปาหมาย เทากับ ๑.๓๖ 
  ๓.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา โดยมีเปาหมาย เทากับ ๕ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ รักษาความสงบเรียบรอย และสรางสังคมท่ีมีความอยูเย็นเปนสุข 
๑.  รอยละของหมูบานท่ีมีการแพรระบาดของยาเสพติดระดับระดับรุนแรงมีไมเกินรอยละ ๑๐  

ของหมูบานท้ังหมด โดยมีเปาหมาย รอยละ ๖ 
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2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีเปาหมาย  เทากับ 
๖๕ 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ การบริกหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต โดยมี

เปาหมาย เทากับ ๕ 
  
๓) แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และยกระดับสินคาการเกษตร การคาและการทองเท่ียว 
ใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

(๑) พัฒนาการตลาด การคา การลงทุน การขนสงสินคา และการสงออก  
(2) สงเสริมการทองเท่ียวและบริการท่ีครบวงจร  
(3) สงเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินคาท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและระบบชลประทานท่ีครอบคลุมท่ัวถึง 
(๕) ลดตนทุนการผลิตภาคการเกษตร 
(๖) การเกษตรกรมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีความม่ันคงดานรายได 
(๗) สงเสริมการผลิตสินคาภาคการเกษตร ปศุสัตว ประมง เพ่ือการจําหนายท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
(๘) สงเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจําหนายที่ได มาตรฐานและมีคุณภาพ 
(๙) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

      ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     (1) สงเสริมการเรียนรู อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนา  
     (2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ  
     (3) สนับสนนุการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 

      (4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยพ้ืนฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพใหมี

มาตรฐาน  
(5) สงเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษใหเปนเมืองกีฬา 
(๖) พัฒนาทรัพยากรมนุษย และศักยภาพแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
(๒) ปองกันและควบคุมการสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมโดยบังคับใชกฎหมายอยางจริง 
(๓) สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใชประโยชนจากความ 

หลากหลายทางชีวภาพ 
(๔) คุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพ้ืนท่ีปา และปาอนุรักษ 
(๕) สงเสริมกิจกรรม CSR ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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(๖) สรางจิตสํานึกของประชาชน ไมใหทําลายและมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 
(๗) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ รักษาความสงบเรียบรอย และสรางสังคมท่ีมีความอยูเย็นเปนสุข 
(๑) เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และแกไขปญหายาเสพติด  

อาชญากรรม การคามนุษย และแรงงานผิดกฎหมาย 
(๒) พัฒนาศักยภาพเพ่ือกาวสูกับประชาคมโลก 
(๓) ปรับปรุงซอมแซมสิ่งปลูกสรางของทางราชการใหพรอมบริการประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ การบริกหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(๑) พัฒนาระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จุดเนนในการพัฒนา    มี ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑.  การพัฒนาดานการเกษตร 
๒.  การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
๓.  การพัฒนาดานการคาชายแดน 

 

1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2559 - 
2562) ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2559  

1.4.1 วิสัยทัศน  
“เมืองนาอยู ประตูการคาการทองเท่ียว เปนเลิศดานการศึกษาและกีฬา 

นําสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานสากล” 
1.4.2 พันธกิจ  

๑. สรางความม่ันคง ม่ังค่ัง ความสงบเรียบรอย บานเมืองมีความเปนระเบียบรมรื่นดวยพ้ืนท่ีสีเขียว  
๒. สงเสริมสวัสดิการสังคมทองถ่ิน  
3. การพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทองถ่ิน 
4. สงเสริมการคา การลงทุน การทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน  
5. สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
6. สงเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด  
7. สงเสริมสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
8. บูรณาการการทํางานของหนวยงานราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  

1.4.3 เปาประสงครวม  
๑. ชุมชนและสงัคม มีความเปนระเบียบ และมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี อยูใน 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 ๒. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใชเสนทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการอยางท่ัวถึง 
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3. มูลคาการคาการลงทุน และรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
4. ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานเพ่ือไมใหสูญหายไป  
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน  
6. ผลผลิตดานการเกษตรท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
1.4.4  ผลผลิตท่ีได  ๓  ดาน  ดังนี้ 
๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๒. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
๓. ดานเศรษฐกิจ  
 
๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  
ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปาประสงค  
1.  มีโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิต และการประกอบ

อาชีพ  
กลยุทธ  
๑. พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา อยางยั่งยืน และแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมท้ัง พัฒนาเมืองใหได

มาตรฐาน อยางท่ัวถึงและเปนธรรม  
ตัวช้ีวัด  
๑. รอยละของปริมาณแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน  
๒. รอยละของถนนท่ีเพ่ิมข้ึน  
๓. รอยละของถนนท่ีไดรับการปรับปรุง  
๔. รอยละขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองท่ีมี 

มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เปาประสงค  
๑. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข  
๒. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ  
๔. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือบาน  
๗. ประชาชนผูไดรับภัยพิบัติ และผูอาศัยอยูตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  
๘. ความเปนเลิศทางดานกีฬา  
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กลยุทธ  
๑. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาท่ีของพลเมืองไทย   เพ่ือความสมานฉันท ของคน 
ในชาติ  
๒. การเสริมสรางความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพ การใหบริการ 

ประชาชน  
๔. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
๖. สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี พ่ึงพาตนเองได  
๗. สรางคานิยม จิตสํานกึ และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และประชาชน  
๘. เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปญหาทาง 

สังคมอ่ืน ๆ  
๙. สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส  
10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอยาง องครวม  
1๑. การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน  
1๒. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการอาชีพ  
ตัวช้ีวัด  
1. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการรักชาติ 
2. รอยละของหมูบานท่ีไดรับผลกระทบภัยพิบัติ ไดรับการชวยเหลือรวดเร็ว ทันตามความตองการ  
3. รอยละของอุบัติเหตุลดลง  
4. รอยละของการบริการท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ  
5. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
6. รอยละของงานบริการท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ  
7. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด  
8. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
9. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร  
10. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดี  
1๑. รอยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาตอ ม.ปลาย, สายอาชีพ  
1๒. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคาฐาน  
1๓. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  
1๔. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง  
1๕. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึน  
1๖. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
1๗. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  
1๘. อัตราปวยโรคไขเลือดออก (เปาหมายไมเกิน ๘๔ ตอแสนประชากร)  
๑๙. รอยละของอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 
20. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และ 

จริยธรรม  
2๑. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 



- 29 - 

2๒. รอยละของครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน  
2๓. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม  
2๔. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม   
2๕. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และ 

แรงงานอยางองครวม  
2๖. จํานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
และแรงงาน 
2๗. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน  
2๘. รอยละของจํานวนหมูบานตามแนวชายแดน ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ ไดรับความ 

ชวยเหลือ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการ 
๒๙. พัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพ  
30. มีลําดับของการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับเศรษฐกิจใหพ่ึงตนเองและแขงขันได  
เปาประสงค  
๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน 
 ๒. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ  
๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว  
๓. สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําท้ังในและนอกระบบ  
๔. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
ตัวช้ีวัด  
๑. จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริม การดําเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. จํานวนหมูบานท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
๓. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมท่ีไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน ดวยกระบวนการมี
สวนรวม  
๔. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
๕. จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน  
๖. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน  
๗. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP  
๘. รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ  
๙. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดท่ีเกิดจากการทองเท่ียว 
๑๐. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเท่ียว 
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2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปน

จุดหมายและปรารถนา คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลศรีโนนงาม  เปนตําบลขนาดกลาง
ท่ีมีประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความสงบสุข และคาดการณวาในอนาคตตองเปนตําบลท่ีนาอยู
นาอาศัย มีชุมชนท่ีเขมแข็งชวยเหลือตนเองได  จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 2.1  วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

 

“ ศรีโนนงามนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  กาวนําเกษตรอินทรีย 
มีเศรษฐกิจพอเพียง  หลอเลี้ยงครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง ” 

 

พันธกิจ 
 

        ๑.  การพัฒนาเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานโครงสรางพ้ืนฐาน  
๒.  การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี ตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิมและท่ีรับถายโอน โดยใหมี

ประชาชนท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใตวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
      ๓.  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวใหมีความเขมแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 ๔.  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตดานเกษตรอินทรีย  มีความเปนอยูแบบพอเพียงภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ๕.  การสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.2  ยุทธศาสตร 

 

เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาหลักท่ีดําเนินการใหประสบความสําเร็จ   5  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพดานการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดีสูธรรมาภิบาล 
3.  ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งและมีคุณธรรมท่ีดีแบบยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดแบบยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

  
 2.3  เปาประสงค 
 1.   เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหมีสภาพดีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
ไดมาตรฐานท่ัวไป 

2.  เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป  ศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  พัฒนาและปรับปรุงการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เหมาะสมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน  สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย 
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หมูบานเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจการมีสวนรวมสรางชุมชนเขมแข็ง  ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทํางานและ
จัดทําเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 

3.  เพ่ือสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมและพัฒนาชีวิตท่ีดีในสถานศึกษา จัดชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตและควบคูไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการสรางครอบครัวอบอุนและ
สังคมสมานฉันทเอ้ืออาทร เก้ือกูลดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและดูแลผูยากจนและดอยโอกาส  สงเสริมการสรางสุขภาพ
อนามัยและนันทนาการ 
 4.  เพ่ือสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ ผูมีรายไดนอย และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย 

5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับปรุง ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนรากหญา
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  การปรับปรุงภูมิทัศน หมูบาน/ตําบลและสถานท่ีทองเท่ียวใหเปนชุมชนนาอยู 
  
2.4  ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดําเนินการ ไมนอยกวา 10 โครงการ ในแตละปงบประมาณ 
2.  จํานวนโครงการท่ีไดรับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป  ไมนอยกวา 10 โครงการ ใน

แตละปงบประมาณ 
3.  รอยละของการปรับปรงุ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน ไมนอยกวารอยละ 60 

ของงบประมาณ 
4.  จํานวนโครงการท่ีสงเสริมดานความเขมแข็งของชุมชน  ไมนอยกวา  10  โครงการ 
5.  การปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน  ไมนอยกวารอยละ 10  
6.  การจัดหาวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน  ลดลงรอยละ  5 

 

7.  การสงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไมนอยกวา  5  โครงการ/ป 
  8.  การสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกอนวัยเรียน  ไมนอยกวา  10  โครงการ/ป 
  9.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสืบสานประเพณีทองถ่ิน  ไมนอยกวารอยละ 60 ของกลุมเปาหมาย 
  10.  อัตราการเพ่ิมของภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ิมข้ึนรอยละ  10  คน/ป 
  11.  จํานวนโครงการดานการสงเสริมครอบครัวอบอุนและเบี้ยยังชีพ  ไมนอยกวา  ไมนอยกวา 5  
โครงการ/ป 
  12.  รอยละของการดูแลผูยากจนและผูดอยโอกาส  ลดลงรอยละ 1/ป 
  13.  จํานวนโครงการดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  ไมนอยกวา  5  โครงการ/ป 
  14.  การสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ  ไมนอยกวา  5  กลุม/ป   
  15.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ไมนอยกวา  1  ครั้ง/ป 
  16.  จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธกิจกรรมของ อบต.  2  ครั้ง/ป 
 

2.5  คาเปาหมาย 
  ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  พ้ืนท่ีการเกษตรมีน้ําเพ่ือการเกษตร เทียบกับปท่ีผานมา     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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2.6  กลยุทธ 
 1.  ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพดานการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคน 
   1.1  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมท้ัง

พัฒนาชุมชนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดีสูธรรมาภิบาล 

   2.1  สงเสริมการบริหารจัดการโดยเนนหลักธรรมาภิบาล 
   2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ 
   2.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย 
   2.4  การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.  ยุทธศาสตรดานการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็งและมีคุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 
  3.1  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 3.2  การรักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3.3  สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  พ่ึงตนเองได 

 3.4  สรางคานิยม จิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน 

 3.5  สงเสริมการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 

 3.6  สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูยากจนและดอยโอกาส 

 3.7  สงเสริมดานกีฬาเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

4.  ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดแบบย่ังยืน 

   4.1  สงเสริมการดําเนินชีวิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2  สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทํา 
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
   5.1  พัฒนาและพ้ืนฟูแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
   5.2  อนุรักษ ฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบสนองตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  ๑.  การไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
  ๒.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  ๓.  การมีรายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได 
  ๔.  การไดรับสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 
  ๕.  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดรับขาวสารขอมูลท่ีทันสมัย 
  ๖.  ชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๗.  การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๘.  สังคมมีความและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๙.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๐.  การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑.  การเรียนรูและพัฒนาเพ่ือนําไปสูชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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  ๑๒.  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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จุดแข็ง  (S : Strensth) จุดออน  (W : Weakness) 

-  มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงามชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาท่ี
ตามภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได
ตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน 
-  มีการแบงงาน มอบหมายงานและหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
-  การมีสวนรวมของประชาชน ผูนํา องคกร
ตางๆและสวนราชการในพ้ืนท่ี   
-  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
-  บุคลากรไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
-  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
-  มีสถานศึกษาท่ีสามารถรองรับเด็กนักเรียนได
อยางท่ัวถึง 
-  มีการสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ  ในพ้ืนท่ี 
-  ประชาชนมีวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินซ่ึงเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
-  มีการประสานงานหรือรวมมือกับสวนราชการ
อ่ืนๆ 
-  มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถใชประโยชนใน
การเกษตรและการประมง 

-  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทําใหศึกษาไมทันและขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน 
-  ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูงในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนแตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนองได
ไมท่ัวถึง  
-  ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารงาน 
-  งบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนา 
-  การบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานยังกระจายไมท่ัวถึง 
-  ไมมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือจําหนายสินคา 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
-  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมและไมสนใจการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
-  ขาดระบบการจัดการดานผังหมูบาน  ผังตําบล 
-  เปนสังคมขาดประสบการณการประกอบอาชีพ  ไมสามารถ
รวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของ
กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
-  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงาม มีรายไดสวนใหญจาก
การเกษตรและตองพ่ึงพาธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนขอจํากัดในการ
สรางรายไดอีกประการหนึ่ง 

โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรคหรือขอจํากัด  (T : Threat) 
-  นโยบายของรัฐบาลและจังหวัด สามารถ
สนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนพัฒนา 
-  ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีทําใหมีความ
สะดวก คลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการบริการประชาชนมากข้ึน 
-  การพัฒนาดานเสนทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมกับ
พ้ืนท่ีขางเคียง  ทําใหการคมนาคมสะดวกข้ึน 

-  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไมมีงบประมาณท่ี
เพียงพอในการพัฒนาทรัพยากรของตําบลใหเปนแหลงทองเท่ียว                               
-  ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของบุตรหลาน  ให
ไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน                                        
-  ภัยธรรมชาติซํ้าซาก (ภัยน้ําทวม , ภัยแลง)                             
-  ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชนทําใหเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนา                                                               
-  การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี                                               
-  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ีถาย
โอนใหกับทองถ่ิน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 
เปาหมาย 

การคาดการณแนวโนม 
ในอนาคต 

1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
1.1  การคมนาคมไมสะดวก 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ํา ประปาท่ีใช
ยังไมเพียงพอ  ราษฎรบาง
หมูบานยังไมมีน้ําประปาใช 
 
 
 
1.3  ไฟฟาสาธารณะ 
 

 
1.1  ถนนในหมูบานสวนใหญเปนถนนลูกรัง  
เม่ือฝนตกทําใหถนนเปนหลุมเปนบอ  การ
สัญจรไปมาไมสะดวก ปลอดภัย 
  
1.2  น้ําประปาท่ีราษฎรในแตละหมูใชยังมี
ความสะอาดไมเพียงพอสําหรับผูบริโภค  บาง
หมูบานยังไมมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค   
 
 
 
1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแหงในหมูบาน 
ไฟฟาสาธารณะดับหรือชํารุดบอยทําใหอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎรผูใช
เสนทาง  ไมวาจะเปนการเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนนหรอืการโจรกรรม
อาชญากรรมตาง ๆ   

 
1.1  ทุกหมูบาน  
 
 
 
1.2  จํานวน  6    แหง 
- ประปาหมูบาน  5  
แหง  
- เพ่ิมเติม  1  แหง 
 
 
1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมูบาน  
จุดสําคัญ ๆ  ทุกหมูบาน  
 
 

 
1.1  ปญหาลดลง  เนื่องจาก  อบต.พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ติดตอกันมาเปนเวลาหลายปตามระดับความตองการและความรุนแรง
ของปญหาในพ้ืนท่ี  
 
1.2  จะขอใหหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุก
แหงในเขตพ้ืนท่ี  อบต. และจะดําเนินการติดต้ังถังกรองน้ําสําหรับจุด
ท่ีจะตองปรับปรุงแกไข และดําเนินการกอสรางระบบประปาให
ราษฎรมีน้ําประปาใชทุกหมูบาน 
 
1.3 ตองประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคใน
การดูแลใหความชวยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟา  หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนเพ่ือความรวดเร็วในการ
แกไขปญหา 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ 

ของปญหา 
กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 

เปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 
1.4  ไฟฟาเพ่ือการเกษตร
ไมเพียงพอ 
 
 
1.5  น้ําทวมขังภายใน
หมูบาน 
 
2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําทวมทําให
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไมสามารถทํา
การเกษตรได   
 
2.2  ราษฎรวางงาน  ไมมี
งานทํา 
 
 
 
2.3  ปญหาขาดแคลน
พันธุพืช  พันธุสัตว 

1.4  ในชวงหลังฤดูเก็บเก่ียว  ราษฎรจะปลูกพืช
หลังฤดูเก็บเก่ียวเยอะ  ไฟฟาการเกษตรไปไมถึง  
ทําใหราษฎรขาดรายไดเสริม 
 
1.5  ในชวงฤดูฝน  เกิดน้ําทวมขัง  เนื่องจากไมมี
การวางทอระบายน้ํา  เพ่ือระบายน้ําออกจาก
หมูบาน 
 
2.1  ในชวงฤดูน้ําหลาก  ฤดูฝน  ในชวงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพ้ืนท่ี
ตําบลศรีโนนงามไดรับผลกระทบเนื่องจากน้ําจะ
ทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรและราษฎรจะวางงาน
ในชวงท่ีไมสามารถทําการเกษตรได    
2.2  เนื่องจากในชวงฤดูทํานาปราษฎรไม
สามารถทํานาได  เนื่องจากภาวะน้ําทวม ทําให
ราษฎรขาดรายได 
 
 
2.3  ราษฎรสวนใหญขาดพันธุพืช พันธุสัตวท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาตนทุนคอนขางสูง 

1.4  ราษฎรในทุกหมูบาน 
 
 
 
1.5  ทุกหมูบาน 
 
 
 
2.1  ทุกหมูบาน/ราษฎรท่ี
เปนเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีใน
เขต  อบต.   
 
 

2.2  ทุกหมูบานในกลุม 
ชาวนาและเกษตรกร 
 
 
 
 
2.3  ราษฎรทุกหมูบาน 
 

1.4  ตองประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  คือ  การไฟฟาสวน
ภูมิภาคในการใหการสนับสนุน ชวยเหลือ  และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอุดหนุนเพ่ิมเติม 
 
1.5  จะดําเนินการวางทอระบายน้ําใหไดเกือบทุกเสนทางท่ีมีปญหา
เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
 
 

2.1  จะดําเนินการขุดลอกฝายเก็บน้ําหวยทาและขุดลอกคลองท่ีตื้น
เขิน คันก้ันน้ําใหคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  เพ่ือก้ันน้ําไมใหเขาทวมผลผลิต
ทางการเกษตรใหราษฎรสามารถพัฒนาไดเพ่ิมผลผลิตและรายได  
 
 
2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการขุดลอกฝายตาเหมาและขุด
ลอกคลองท่ีตื้นเขิงทุกพ้ืนท่ีแลว  แนวทางการชวยเหลือตามสภาพ
ปญหาดังกลาว  คือ  การจัดใหมีการฝกอาชีพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุมอาชีพเพ่ือเสริมรายไดใหกับราษฎรในฤดูวางงานท้ังชาวนา  
เกษตรกรและราษฎรท่ีมิใชเกษตรกรดวย   
 

2.3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนหรือจัดหาพันธุพืช  พันธุ
สัตวท่ีมีคุณภาพใหราษฎร  และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุพืช 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ 

ของปญหา 
กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 

เปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 
2.4  เกษตรกรไมมีศูนยการ
เรียนรูเกษตรอินทรียตามหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.5  ขาดการสนับสนุนการ
ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียว 
 
3.  ปญหาดานสังคม  
3.1  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม
เพียงพอ  ขาดความรู  
 
 
 
 
3.2  ขาดความสามัคคี  ขาด
ความรวมมือในหมูคณะใน
ชุมชนทําใหเกิดเปนปญหาตอ
การปฏิบัติงานรวมกัน  ฯลฯ 

2.4  เกษตรกรขาดความรู  ความเขาใจในการ
ทําเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
2.5  ราษฎรขาดรายไดเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว  
เนื่องจากขาดการสงเสริม  การใหความรู  การ
ใหคําแนะนําในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียว 
 
3.1  ราษฎรสวนใหญ  มีชีวิตความเปนอยูใน
ระดับกลาง ๆ  ซ่ึงยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู
อาศัยยังไมดีพอ ขาดความรูท่ีจะมาพัฒนาบาน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.2  การแขงขัน  การขัดแยงกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งทําใหคนกลุมใหญในชุมชน
แบงพรรคแบงพวก  ขาดความสามัคคี  เม่ือ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินงานของรัฐทําให
ขาดความรวมมือเปนปญหาตอการปฏิบัติ
ราชการเปนอุปสรรคตอการพัฒนา   

2.4  เกษตรกรทุกหมูบาน 
 
 
 
 
2.5  ราษฎรทุกหมูบาน 
 
 
 
3.1  ราษฎรทุกหมูบาน 
 
 
 
 
 
3.2   ผูนําชุมชน  ราษฎร
ในหมูบาน   
 
 
 

2.4  จัดตั้งศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจแกเกษตรกร 
 
 
 
2.5  สงเสริม  ใหความรูโดยการจัดฝกอบรมและจัดทําแปลงสาธิต
การเกษตร  และใหการสนับสนุนกลุมตางๆ  ในการประกอบอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได  ลดรายจายแกครอบครัว 
 
3.1  สรางเสริมใหราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-  การฝกอบรม  
- การรณรงค  ประชาสัมพันธ 
-  การใหความรู  ขอมูลขาวสาร   
- การสรางจิตสํานึกในการพัฒนา   
 
3.2  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
เพ่ือขจัดความขัดแยงท่ีกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 
เปาหมาย 

การคาดการณแนวโนม 
ในอนาคต 

3.3  เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนขาดคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
4.  ดานการเมือง  การ
บริหาร  
4.1  เจาหนาท่ี,  สมาชิก 
อบต.  ผูบริหาร   อบต.  ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพ่ิม
ศักยภาพใหกับหนวยงาน    
 
 
 
4.2  ไมมีอุปกรณ  เครื่องมือ
เครื่องใชรวมถึงงบประมาณท่ี
มีอยูอยางจํากัด  

3.3  เด็ก เยาวชน  และประชาชนขาด
คุณธรรม  จริยธรรม  เนื่องจากขาดการดูแลเอา
ใจใสจากบิดา มารดา   
 
 
 
4.1  เจาหนาท่ี  ผูบริหาร  สมาชิก  อบต.  มี
ความรูและประสบการณนอย  ทําใหเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือการ
วางแผน  นโยบายตาง  ๆ  ในการบริหารงาน
เพ่ือการบริการสาธารณะใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี     
 
 
4.2  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลศรีโนน
งามเปนทองถ่ินขนาดกลาง รายไดและเงิน
อุดหนุนท้ังท่ีจัดเก็บเองและไดรับการจัดสรรไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน 
 
 

3.3  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
4.1  พนักงานสวนตําบล
และเจาหนาท่ี  ผูบริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  และ
คณะกรรมการชุมชนตาง ๆ 
 
 
 
 4.2 สํานักงาน  อบต.   
- เครื่องมือเครื่องใช   
- ครุภัณฑตาง  ๆ 
 
 

3.3  จัดฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  เพ่ือใหเกิดความรัก สามัคคีและมีจิตสํานึกในคุณงาม
ความดี 
 
 
 
4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ใหบริการท่ีเปนสาธารณะแกประชาชน  จึงเรง สนับสนุนจดัใหมี
หรือสงบุคลากรฝายตางๆ  เขารวมการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือนํามาใชใหเปนประโยชนแกงานราชการ  รวมถึงการจัดใหมี
หรือสงเสริมใหเขารวมศึกษาดูงาน  สวนราชการ ฯลฯ  ท่ีเปนตน 
แบบใหนํามาประยุกตใชกับองคกร 
 
4.2  การจัดซ้ืออุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงการพัฒนาทุก
ดาน  ใหเหมาะสมสมดุลกับงบประมาณท่ีไดรับและงานท่ีมีอยู   
 

 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 
เปาหมาย 

การคาดการณแนวโนม 
ในอนาคต 

5.  ดานการอนุรักษแหลงน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม   
5.1  คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2  ทรัพยากรสัตวน้ําลด
นอยลง 
 
5.3  ปญหาการตัดไมทําลาย
ปา เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 
 
 
5.1  คูคลอง  บางแหงในหมูบานตื้นเขิน  
ทําใหปริมาณน้ําท่ีจะใชเพ่ือการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไมเพียงพอ 
 
5.2  แหลงน้ําสาธารณะ  ปริมาณสัตวน้ํา    
ตางๆ  เริ่มลดนอยลง 
 
5.3  ราษฎรในพ้ืนท่ีตัดไมทําลายปาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีการเกษตรและนําไปกอสรางท่ีอยูอาศัย
มากข้ึน 
 
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมูบาน  
 
 
 
5.2  แหลงน้ําสาธารณะทุก
หมูบาน 
 
5.3  ทุกหมูบาน 
 
 
 

  
 
 
5.1  ดําเนินการขุดลอกใหปริมาณน้ําเพียงพอกับความตองการ  
 
 
 
5.2   ปลอยปลาในท่ีสาธารณะ  และฟนฟูระบบนิเวศนแหลงน้ํา 
 
 

5.3  ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเนื่องในวันสําคัญตางๆ 
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สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ 

ของปญหา 
กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 

เปาหมาย 
การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 
6.  ปญหาดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ทองเท่ียว  และกีฬา  
6.1  หนวยงานการศึกษาใน 
พ้ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบ
ของทองถ่ินทําใหชวยเหลือไม
เต็มท่ี 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนสวน
ใหญในพ้ืนท่ีขาดความรู  
เนื่องจากการศึกษาต่ํา ไมให
ความสําคัญกับการศึกษา  ใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  อบต.  ไมไดอยูใน
สังกัดของทองถ่ินทําใหการสนับสนุนชวยเหลือมี
อยูอยางจํากัด  เนื่องจากโรงเรียนเปนสวน
ราชการท่ีมีงบประมาณเปนของตนเอง 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินสวนใหญเปน
คนยากจน  โรงเรียนในพ้ืนท่ีมีงบประมาณจํากัด  
ไมมีโอกาสท่ีจะไดรับสื่อเพ่ือเสริมทักษะใหเปน
ผูใหญท่ีมีความรูความสามารถกลับมาพัฒนา
ทองถ่ิน และไมใหความสําคัญกับการศึกษา จบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวไมศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
จํานวน  4  แหง  
 
 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนทุก
หมูบาน 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  หากมีการถายโอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มาใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบข้ึนตรงกับ อบต.  อบต.
จะดําเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา
ใหกับเด็กในชุมชนตอไป 
 
 
6.2  นโยบายหลักจะเนนท่ีจุดเริ่มตนของการพัฒนาคน  คือ  เริ่ม
จากการพัฒนาท่ีตัวเด็กในหมูบาน  อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียน
การสอนหรือการฝกอบรมเขาคายใหเด็กมีทักษะ  มีจินตนาการ  มี
การพัฒนาสมอง เพ่ือใหเปนผูใหญท่ีมีความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถ่ินตอไป 
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สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปญหา 

กลุมเปาหมาย,  พ้ืนท่ี 
เปาหมาย 

การคาดการณแนวโนม 
ในอนาคต 

6.3  ขาดงบประมาณ  และ
ผูใหการสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียว  
 
 
 
 
7. ปญหาดานการ
สาธารณสุข 
7.1  ราษฎรขาดความรูความ
เขาใจ 

6.3  เนื่องจากทองถ่ินมีงบประมาณคอนขาง
จํากัดในการพัฒนาทําใหการพัฒนาในดานการ
สนับสนุนสงเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรมแหลง
ทองเท่ียวไมดีพอ 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรในหมูบานสวนใหญไมให
ความสําคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 

6.3  ประเพณี  วัฒนธรรม
ท่ีสําคัญ   
 
 
 
 
 
 
7.1  ทุกหมูบาน 
 
 
 

6.3  ทองถ่ินจะประสานหนวยงานท่ีมีงบประมาณท่ีจะใหความ
ชวยเหลือ  สนับสนุน  รณณรงคใหประเพณี  วัฒนธรรมและแหลง
ทองเท่ียวในตําบลใหเปนท่ีรูจัก 
 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรทุกหมูบานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บสามารถปองกันไดโดยการใหความรู  ฝกอบรม  จัดใหมีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน เพ่ือแนะนําการดูแลสุขภาพข้ัน
พ้ืนฐานในการปองกันโรคติดตอ สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  ฯลฯ 
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สวนที่ 3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคณุภาพดานการบริการ
สาธารณะข้ันพ้ืนฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศึกษา 

กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

2 ดานการพัฒนาระบบการ
บริหาร งานการจัดการท่ีดีสู
ธรรมาภิบาล 

ดานการดาํเนินงานอ่ืน 
ดานบริหารท่ัวไป 
ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
 

กองการศึกษา 
สํานักงานปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 

3 ดานการเสรมิสรางชุมชน
เขมแข็งและมคีุณธรรมท่ีดี
แบบยั่งยืน 

ดานบริหารท่ัวไป 
ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
ดานการดาํเนินงานอ่ืน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

4 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองไดแบบยั่งยืน 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

5 ดานการพัฒนาดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว 
 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

รวม 5  ยุทธศาสตร 4  ดาน 8  แผนงาน   
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