
 





   

ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด 
๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลผักตบ  ต้อง
ด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลผักตบได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  บัดนี ้ เทศบาลต าบลผักตบ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลผักตบ  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 

                                                                        เทศบาลต าบลผักตบ 
                                                  14 มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

      จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2539 และยกฐานะเป็นเทศบาลผักตบ  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่  31 สิงหาคม  2555   ส านักงานตั้งยู่เลขท่ี  275   หมู่ที่  2  บ้านผักตบ 
ต าบลผักตบ  เป็น  1 ใน  12  ต าบลในเขตอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลดอนหายโศก   อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองหาน,ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน                      
                                          จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโพนงาม    อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลนาม่วง   อ าเภอประจักษ์   จังหวัดอุดรธานี 

โดยต าบลผักตบ อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอหนองหานระยะทาง  14  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีมา
ทางทิศตะวันออก ระยะทาง 24  กิโลเมตร  จากเส้นทางถนนสายอุดร  -  สกลนคร 4  กิโลเมตร  
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แผนที่และแนวเขตเทศบาลต าบลผักตบ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อที่     เขตปกครองเทศบาลต าบลผักตบ มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     -  ต าบลผักตบสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และท่ีเนินบางพ้ืนที่ สภาพดินเป็นเป็นร่วน

ปนทราย   มีแหล่งน้ าธรรมชาติและห้วย   
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      -   มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดู
หนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน  และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
     -   ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน  ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายกรวด        

ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนกรวดและดินเหนียว  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ ามาก  โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในการท านา     

      
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง      

มี  13  หมู่บ้าน     2   เขตการเลือกตั้ง    คือ 

         เขตเลือกตั้งที่ 1    มี   7  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
                                 1. บ้านหนองกอบง หมู่ 4 
                                 2. บ้านนาฮัง หมู่ 5  
                                 3. บ้านป่าก้าว หมู่ 6  
                                 4. บ้านกะพ้ี หมู่ที่ 7   
                                 5. บ้านหนองกุง  หมู่  8  
                                 6. บ้านหนองแห้ว  หมู่ 9  
                                 7. บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12   
               
        เขตเลือกตั้งที่ 2  มี   6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
                                1. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1  
                                2. บ้านผักตบ หมู่ที่ 2  
                                3. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 
                                4. บ้านผักตบ หมู่ที่ 10   
                               5.  บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 
                               6. บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 

          เนื้อที่     เขตปกครองเทศบาลต าบลผักตบ มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 

          2.2 การเลือกตั้ง 
-  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 1 คน และ

สมาชิกสภาเทศบาล โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ละ 6 คน รวมเป็น 12 คน 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
        จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ 

หนองหาน   ของเดือนพฤษภาคม  2562  ต าบลผักตบจ านวนประชากรทั้งสิ้น  8,785  คน  จ าแนกเป็น  
 ชาย  4,402  คน  หญิง  4,383  คน   

 
   หมู่ที่ บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม(ชาย+หญิง) 

1 บ้านผักตบ 227 424 425 849 

2 บ้านผักตบ 272 573 549 1,122 

3 บ้านหนองบัว 133 246 240 486 
4 บ้านหนองกอบง 133 185 216 401 

5 บ้านนาฮัง 160 356 354 710 

6 บ้านป่าก้าว 308 514 488 1,002 

7 บ้านกะพ้ี 113 196 191 387 
8 บ้านหนองกุง 235 416 465 881 

9 บ้านหนองแห้ว 94 179 168 347 

10 บ้านผักตบ 193 330 323 653 

11 บ้านดอนแคน 142 268 244 512 
12 บ้านป่าก้าว 202 360 401 761 

13 บ้านผักตบ 169 355 319 674 

 รวม 2,381 4,402 4,383 8,785 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองหาน ณ เดือน 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลผักตบ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านผักตบ 432 422 433 422 433 427 430 425 424 425 

2 บ้านผักตบ 565 546 567 547 571 550 573 545 573 549 

3 บ้านหนองบัว 250 244 251 244 247 246 245 242 246 240 

4 บ้านหนองกอบง 186 210 186 211 186 213 185 215 185 216 

5 บ้านนาฮัง 351 346 352 346 354 354 356 358 356 354 

6 บ้านป่าก้าว 519 468 519 469 519 470 514 478 514 488 

7 บ้านกะพ้ี 190 183 191 182 190 188 198 189 196 191 

8 บ้านหนองกุง 422 454 423 459 422 465 416 467 416 465 

9 บ้านหนองแห้ว 184 165 184 166 183 167 179 166 179 168 

10 บ้านผักตบ 322 302 321 303 319 309 323 315 330 323 

11 บ้านดอนแคน 260 234 261 234 269 245 273 244 268 244 

12 บ้านป่าก้าว 348 383 349 385 360 397 361 404 360 401 

13 บ้านผักตบ 355 322 357 323 358 326 354 321 355 319 

รวม 
4,384 4,279 4,394 4,291 4,411 4,357 4,407 4,369 4,402 4,383 

8,663 8,685 8,768 8,776 8,785 
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4.สภาพทางสังคม 
       4.1  การศึกษา 
            1)  มีโรงเรียนประถมศึกษา   7  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 

2.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 
3.  โรงเรียนบ้านนาฮังหนองกอบง 
4.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 
5.  ศูนย์การศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษบ้านกะพ้ี 
6.  โรงเรียนบ้านป่าก้าว   

                2)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลผักตบ   (กศน.)   1   แห่ง 
           3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4   แห่ง  ได้แก่ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว 
 

 4.2 สาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผักตบ           จ านวน  1     แห่ง 
       -   กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลต าบลผักตบ      จ านวน   1    กองทุน 
  -   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) 
          4.3 อาชญากรรม 
                  - 
 

 4.4 ยาเสพติด 
        - เทศบาลต าบลผักตบ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
         เทศบาลต าบลผักตบ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๔)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(๕)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๖)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 20 - 8 12 - 
2 35 - 12 23 - 
3 17 - 9 8 - 
4 11 1 4 6 - 
5 13 1 6 6 - 
6 23 1 13 9 - 
7       17 1 7 9 - 
8 19 1 6 12 - 
9 16 1 7 8 - 

10 18 - 6 12 - 
11 13 - 7 6 - 
12 21 - 13 8 - 
13 17 1 6 10 - 
รวม 240 7 104 129 - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 4 - - - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 - - - 

          5.2 การไฟฟ้า 
     -  ไฟฟ้าสาธารณะ       จ านวน      28    จุด 
     -  ไฟฟ้าส่องสว่างถนน  จ านวน      390   จุด    
 

          5.3 การประปา 
     -  ประปาขนาดใหญ ่                      จ านวน     2    แห่ง 
     -  ประปาขนาดเล็ก   จ านวน      18     แห่ง 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     -  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบลผักตบ   1  แห่ง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
     - ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่ท าการเกษตรอย่างอ่ืน   

นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  พืชผักสวนครัว ได้แก่  ผักต่างๆ เช่น  
ถั่วฝักยาวและหอม   

-  ด้านการเลี้ยงสัตว์ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ดและไก ่
หน่วยธุรกิจ 
     -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    9 แห่ง 
     -  โรงสีข้าว     12 แห่ง 
     -  โรงท าขนมจีน    1 แห่ง 
     -  ร้านซ่อม/เชื่อม    1 แห่ง 
     -  ร้านค้า    53      แห่ง 
     -  ร้านเสริมสวย                            2     แห่ง 
     -  ตู้โทรศัพท์                     -      แห่ง 
     -  ร้านอินเตอร์เน็ต                         1    แห่ง 
     -  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า                    1     แห่ง 
     -  โรงน้ าดื่ม                                  3       แห่ง 
 
6.1 การเกษตร 

หมู่ที ่ บ้าน 
พ้ืนที่ 

ทั้งหมด
(ไร่) 

พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร(ไร)่ 
ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ยางพารา พ้ืนที่เกษตร

อื่นๆ 
รวม 

1 ผักตบ 2,863 1,405.25 0 63 10 5 0 10 1,493.25 
2 ผักตบ 2,271 1,479.50 0 0 10 5 0 10 1,504.50 
3 หนองบัว 2,898 1,671.00 0 10 10 5 60 20 1,776.00 
4 หนองกอบง 2,090 911.00 0 0 10 5 0 0 926.00 
5 นาฮัง 2,203 1,041.00 0 0 10 5 0 5 1,061.00 
6 ป่าก้าว 2,740 1,283.75 30 17 10 5 5 50 1,400.75 
7 กะพี ้ 3,313 2,346.25 0 0 10 5 0 20 2,381.25 
8 หนองกุง 2,943 849.25 20 0 10 5 0 5 889.25 
9 หนองแห้ว 2,210 2,112.00 0 30 10 15 0 20 2,187.00 

10 ผักตบ 2,127 673.25 0 0 10 5 0 10 698.25 
11 ดอนแคน 2,672 1,596.25 5 31 50 10 15 5 1,712.25 
12 ป่าก้าว 2,097 1,624.50 0 7 50 5 0 5 1,691.50 
13 ผักตบ 2,742 555.25 0 30 20 10 0 50 665.25 

รวม 37,984 17,548.25 55 188 220 85 80 210 18,386.25 
 

 
 
 
 
 
        6.2 การประมง 
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  ในเขตเทศบาลต าบลผักตบ ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเท่านั้น 
        6.3 การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลผักตบ  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
        6.4 การบริการ 

1. รีสอร์ท    จ านวน 1  แห่ง 
                     2. ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน 8  แห่ง 
  3. ร้านขายส่งไอศกรีม   จ านวน  1  แห่ง 
        6.5  การท่องเที่ยว 
           1.  กลุ่มรองเท้าหนังโอท็อป  

          2.  สักการะพระพุทธพิบูลย์ธนาภิรมย์  วัดสระมณี  บ้านผักตบ 
 3.  สวนแคลตาลูป 

        6.6 อุตสาหกรรม 
1. โรงงานขนมแป้งท าขนมจีน      จ านวน   1 แห่ง  
2. โรงงานยางพารา     จ านวน   1 แห่ง 
3. โรงงานผสมยางมะตอย  จ านวน   1 แห่ง  

        6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  66 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -        แห่ง อู่ซ่อมรถ      2 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลผักตบ  ดังนี้  กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มผลิตถังอาหารหมู 
        6.8 แรงงาน 
                   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในผักตบ  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  12  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วันศิลาบ้านฝาง ผักตบ 2 
2 วัดป่าเมตตาพุทธคุณ ผักตบ 2 
3 วัดประทุมทองวราราม หนองบัว 3 
4 วัดโพธิ์ศรีส าราญ  หนองกอบง 4 
5 วัดโพธิ์ชัย นาฮัง 5 
6 วัดป่าสุวรรณนาฮัง นาฮัง 5 
7 วัดศิริวรรณ   ป่าก้าว    6 
8 วัดป่าดอนสวรรค์ ป่าก้าว    6 
9 วัดป่าปุญญาราม กะพี ้ 7 

10 วัดสว่างศรีสมพร หนองกุง 8 
11 วัดสว่างวณาราม หนองแห้ว 9 
12 วัดป่าเมตาปัญญาฯ ผักตบ 10 
13 วัดสว่างวราราม ดอนแคน 11 
14 วัดสระมณี ผักตบ 13 

 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญเบิกบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่หลวงพ่อแก้ว  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 -  การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด (บุญเดือนสี่) 
 -.  การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 -  การจัดงานประเพณีบุญกฐิน 

- การจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
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 1.  ภาษาถ่ิน ภาษาอีสาน  
          2.  การจักรสานเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห 
 
 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1.  รองเท้าหนัง 
   

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 

1)  ล าห้วย               7 สาย 
2)  บึง,หนอง,ฝาย,คลอง             32 แห่ง 

9.2  ป่าไม้ 
  1)  สวนป่าชุมชน      -    แห่ง 
  2) พ้ืนที่ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ      -   แห่ง 

9.3  ภูเขา 
 -   ไม่มี 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลผักตบ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่
อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน ฯลฯ   

10. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
-ไม่มี 
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ส่วนที ่2 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติิิอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนิความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคงิหมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริภาคโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคงิประชาชนมีความสุขิเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องิสังคมเป็นธรรมิฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเทา่เทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  1.2ิประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงม่ังคั่งิยั่งยืนิเป็นประเทศพัฒนาแล้วิด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1.2.1ิยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงิมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
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ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่  ใน
ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก      
ธรรมาภิบาลิเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2.2ิยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งิมีเป้าหมายพัฒนา ที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชี วิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับ
ปัจจุบัน”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.2.3ิยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามิและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มีทักษะสูงเป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2.4ิยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมิมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่ วนรวมการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.2.5ิยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมิ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานิและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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1.2.6ิยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐิิิิิิิิิ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้ 
มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นการ
น าดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต   
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 2.ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิฉบับที่ิ12 

2.1ิภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯิฉบับท่ีิ12 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔)อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น   
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี       
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค   
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทย
ต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า 
แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรม 
อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง ท่ามกลาง
ปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนัก
ร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับ
การเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ เป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคน
ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
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ด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ 
การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท 
สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น
ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ 
ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัย
ตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จาก พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง   
และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกจิใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดัน
ให้การคา้การลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี   
กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
เชื่อมโยงระหว่างประเทศิควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศ
ไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   
พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
ของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้ โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็น
บทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน 
อนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพ
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สินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็น   
แนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน
ดังกล่าวท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลังเร่ง
พัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลคา่ผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้
ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในกายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการ   
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนา
สินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนใน 
วงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจาก
การใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้
ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม 
สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการ
พัฒนา ที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้ตามเปา้หมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการ
ปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุก
ภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น 
การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะ
ก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 
โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเป้าหมายอนาคต
ของประเทศท่ีวางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้
ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการ
ติดตามและประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความเชื่อมโยงจ ากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณ
และการด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 
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การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป ี   
พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้
โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด 
โดยมีกลไกตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปี แรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี           
พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบ
ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป 

2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -ิ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่

จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง    
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
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และน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕.ิยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร    
ชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ 
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ  
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเปา้หมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
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ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย ิิิิ
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  เพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน
และภาคเอกชน 

2.๒ ตัวชี วัด  
2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

  เพ่ิมข้ึน        
2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน

 แห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
2.2.9 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอา่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
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2.2.12 การอา่นของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

   ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
2.2.17 อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพ่ิม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
ิิิิิ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค า
สอนที่ถูกต้อง เขา้ใจง่าย น าไปปฏิบัติได้จริง 

๓.๑.๔ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การ
จัดระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานเป็นทีม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม ่ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่าง
 ชีวิตและการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
 สนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการ
 สมองแต่ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ
 ศึกษา 
3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการ
ผลิตก าลังคน จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการราย
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ใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถานประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่
แรงงาน 

3.2.4 จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัยต้น ใช้
มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาด

เล็กให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที ่และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก 
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมิน     

วิทยฐานะทางวิชาชีพ 
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการขนาด

กลางที่มีศักยภาพเขา้ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่
ความเป็นเลิศ 

3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้งา่ย สะดวก ทั่วถึง 

3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี สามารถคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเอง และการก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

3.4.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้ชุมชน
จัดพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 

3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” 

3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปา้หมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละ 
เขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูม ิและตติยภูมิเขา้ด้วยกัน 

3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานที่ไม่กีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย 
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3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ 

การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟ้ืนก่อนกลับบ้าน

และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่ง

สาธารณะ อาคารสถานที ่และท่ีอยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอาทิ การ
ใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้
ติดต่อสื่อสารกัน 

3.7.2 ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึง
บริการภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชน
ร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิก 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที ่

3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค าสอนของศาสนาและ
เร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสร้างกระแส   
เชิงบวกแก่สังคม 

2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 
   ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวชี วัด 
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2.2.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประช ากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด
เพ่ิมข้ึน 

2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
2.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 

โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที ่

2.2.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาค
ลดลง 

2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และ
ที่เขา้ร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 

2.2.9 ความแตกตา่งของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
2.2.10 การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลคา่สินคา้ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพ
รา่งกาย 

3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลโดยรัฐจัด
ให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาล
ของรัฐในพ้ืนที่ได้ 

3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการ
มีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความช านาญ
การจัดสรรเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสาร 

3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่
มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ที่มีรายได้
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
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ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัด
การศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 
(3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมทั้งน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล 

3.2.3  เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยาย
ความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ในทุกพ้ืนที ่

3.2.4 ส่งเสริมและจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการ
ของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเทา่เทียม 

3.2.5  ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน   
ที่เป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ใน
ชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 26 
 

3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่
ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคาร
ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม

รายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ

รายได้ใหม่ 
๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการ

คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ

สินคา้และบริการ 
๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนา
สังคมผู้ประกอบการ 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การคา้และการลงทุน 
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๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อหัว

ไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ
มูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีและอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิต

ของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2.2.5 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงค้าง ณ สิ้น

แผนฯ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP 
2.2.6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี
เพ่ิมข้ึน 

2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการภาครัฐ) 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 

2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี2564 
พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5 ล้านไร ่ในปี 2564 

2.2.11 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่
2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: 
TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 

2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ 12 

2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคาการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนนทักษะทาง
การเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 
เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและการ 

ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานท าใน

ระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดภาระการพ่ึงพา

รายได้จากรัฐบาล 
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา

ฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้
มาตรฐานสากล 

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบ

สถาบันการเงินทั้งระบบ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบท

การเปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุน

ด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบ ารุงรักษา

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่ท าได้ 
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ
เกษตรกรให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

2)  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการ
ผลิต วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
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อาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
ขับเคลื่อนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ 
และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการตลาด วิจัยพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ บริหารจัดการ
ผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริม
ขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมี
การเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร สร้างบุคลากรด้าน
การเกษตร ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
รายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะ  
คลัสเตอร์สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินคา้ที่มีคุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคน
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
อนาคตสนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน

บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับฐาน
ธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต สร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและ
บังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 
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3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา ปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการคา้และการลงทุน 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการ

ส่งออกสินคา้ไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย 
3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและน า

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการคา้และการประกอบธุรกิจ 
4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่

มีทักษะในการท าธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ พัฒนากลไก
การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ลดอุปสรรค 
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว
ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัย
อ านวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกันความเสี่ยงทางการค้า
ส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในตา่งประเทศ 

6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้า ที่เป็นธรรมและอ านวย
ความสะดวกการคา้การลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติิ 
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๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ป่า
เศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

2.1.2 สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการ
ใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ าควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง 

2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดา้นต่างๆหรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อย

ละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ 
เป็น 1.58 ล้านไร ่พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปา่ต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

2.2.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
2.2.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้และ

จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.2.5 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 

ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่  
เป็นรูปธรรม 

2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 พ้ืนที่และมูลคา่ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.2.9 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2.11 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 32 
 

2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 
 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ 
2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเทา่) มีแนวโน้มลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา

ที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปา่ไม ้
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ

เสริมสร้างศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชย  

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

        3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 

3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. …..... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับ

นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้น 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้าง

มูลคา่เพ่ิมได้สูงขึ้น 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้
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3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 

3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค

ส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเขา้สู่กระบวนการวางแผน ทัง้ระดับชาติ จังหวัด 

3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัต ิ
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นการจัดการภัยพิบัต ิ

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 

3.7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยผลักดันการจัดท าแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ      
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคาม ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจาก 
ภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ      
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
2.2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute 

for Economics and Peace: IEP) 
2.2.4 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
2.2.6 มูลคา่ความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มขึ้น 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก) 
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2.2.10 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยง

ของโลกของ WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความ

ปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
2.2.16 จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทาง
พระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและ
ป้องกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกตา่งทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่าง
แท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์  เพ่ือขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความ    เป็นธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ได้ทันเหตุการณ์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม 
เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์
ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มี
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ความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้ง
ในประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งใน
ยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบ
ปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิด
ภัย พร้อมทั้งจัดท าระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ 
ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ดา้นการต่อตา้นการก่อการรา้ยและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา
แนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดย
หน่วยงานภาครัฐ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีด
ความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับ
ภัยคุกคามดา้นความม่ันคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายการ
โยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าและสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

3.3.1 ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และ
การร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและสาธารณภัย
ขนาดใหญ ่

3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ ในการ
บริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความ
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เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง 
การตรวจคนเข้ า เมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ
ก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวาง
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สากล มีความพร้อมใน
การติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การ
จัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้โรคและภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจน
การฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนา
ระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา      สาธารณภัยในทะเลให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจาก
การกระท าผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้
มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ
ด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม
ของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล
อย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมทางทะเลรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความ
มั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง พิสูจน์ทราบ
และคาดการณ์ภัยคุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภัย   
ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไก
ระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่า
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จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้าน
นโยบาย องค์ความรู้และการสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยให้มีความเชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการ
จัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อน
แผนงานด้านความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและิิิิิิิ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ด ีและได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสอง

ของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ

อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ 

ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที ่12 
2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐิให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการสามารถส่งเสริม

กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติได ้
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที ่
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง

ระดับจังหวัด 
3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงาน 

3.3ิเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 

ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการ

จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า 
3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน

ระบบดิจิทัลอยา่งเป็นระบบ 
3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย

สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 
3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน

และภาคธุรกิจสามารถเขา้ถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
 

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น 

3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะให้
หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มาตรฐาน 

3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า
จัดตั้ง/ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา 
และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปา 

1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
จากตา่งประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 
๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพ่ือลดความเข้มการใช้

พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
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2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางราง และทางน้ าและเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองรวมทั้งขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานคร และ       ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  : เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์และ
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ด่านการค้าชายแดนส าคัญที่เชื่อมต่อ
กับโครงขา่ยทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริหาร
จัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตัน

เทียบเทา่น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่า

ขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ

เพ่ิมจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 

2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค
เพ่ิมข้ึนเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 
2.2.8 ปริมาณสินคา้ที่ผ่านเข้า – ออกดา่นชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ต่อปี 
2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

12.94 เป็นร้อยละ 17.34 
2.2.10 สัดส่วนการใช้กา๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 
2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น 
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2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็น
มากกว่าร้อยละ 85 

2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศพัฒนา
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย        
1 เส้นทาง พัฒนาพ้ืนที่เมืองตามแนวเส้นทางศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) 
ปรับเปลี่ยนไปใช้  รถจักรไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและ
ระบบรถไฟฟ้า พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 

3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมเร่ง
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ พัฒนา
โครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและประตูการค้า
หลักน าเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่ง
การจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
ตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และ
แผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์
ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถ
สนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศก ากับดูแล          
การให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตาม
สัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและ
เครื่องกล รถไฟฟ้า และรถจักรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีดความสามารถ
องค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ า เร่งพิจารณาโครงสร้าง
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อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือจูงใจให้ประชาชน
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชย
ผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ขนส่งสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลคา่เพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการจัดตั้ง

หน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้

เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม 

3.4.2 สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่งเสริม
การให้บริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด 

3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อย่างเหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม
กับทุกภาคส่วน 

3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลคา่เพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของ

ไทย 
3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย

คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน  าประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่ว

ประเทศ 
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3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบ
กิจการประปาที่เป็นเอกภาพและหน่วยงานให้บริการควบคู่กับการออกกฎหมายการ
จัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศที่มีเอกภาพให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลคา่ของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเขา้ถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30 
2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐานเพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

2.2.4 จ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 

จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ

ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงาน
ทั้งหมด 

2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

เชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่ม

อาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง
ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัยและให้
ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การท าวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน 
โดยให้ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) หรือการเข้าครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความ
น่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรม
ย้อนกลับตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ
ประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เร่งรัดการถา่ยทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพ
เขา้มาช่วยด าเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการน าเข้า 
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3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

 
3.2ิพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคม
หรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ 
อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชน
รับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได ้และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ภาคการผลิตและ
บริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการพัฒนา
หรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้
โดยง่ายและสะดวก 

3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนา
และแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่
เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความส าเร็จ   
ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

 
 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี 
(Technology:T) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering : E)และคณิตศาสตร์(Mathematics: 
M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบ
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การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและ
ครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขา
ที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทาง   
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี     
นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากร
วิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเข้าใจตลาดและ
รูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและ
เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้
สามารถประเมินความคุ้มคา่ในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัย
ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและ
ภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.3.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเ พ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้ เกิด

ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก
(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลง      
เชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ) 
เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ
ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยสะดวกต่อการเขา้ถึงและใช้งานได้ง่าย 

2) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์
อุทยานวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิต
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และบริการ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับภาคเอกชน 
และภาคสังคม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติเร่ง
ยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการ
ของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ
ทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการ
เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
พ้ืนฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไกระดมทุน อาทิ 
ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย ์

6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
และน าไปถา่ยทอดสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว 

3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงาน ทั้งหน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วย
งานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ 
(Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         
และงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน 
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 

3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถดา้นนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทั้งด้านการสร้าง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของ
ประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย และ
นวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
แก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคชุมชนและสังคม 
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6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบาย และการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 
2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวชี วัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐาน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง 
2.2.6 มูลคา่การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการ

ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่
สร้างมูลคา่เพ่ิมสูง 
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2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือ
ที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล 

3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก และส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตร
ของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3.1.4 ภาคใต ้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่

คุณคา่เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จาก

การท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้น
น้ าของภาค และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา 
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3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการใช้งาน
ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเทา่เทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณคา่ของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนใน

ท้องถิ่น 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่
พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคม
มาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ  
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการดา้นสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการ
ลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญและบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่

3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 

5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 
2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที ่
3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนา 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย 

1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือขา่ยการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลคา่ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 

อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
2.๒ ตัวชี วัด 

2.2.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์     
ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

2.2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่าน
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนีการ
อ านวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลคา่สินคา้ขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
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2.2.5 มูลคา่การคา้การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลคา่การบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
2.2.8 มูลคา่การคา้ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลคา่การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต 

การลงทุน และบรกิาร 
2.2.11 มูลคา่การให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ

ความร่วมมือ อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มี
ความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน

เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่

โดดเด่นในภูมิภาค 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกัประเทศเพ่ือนบ้านและ

ส่งเสริมการคา้และการบริการชายแดน 
3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ

ผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที ่
3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ(Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 

3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจ

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่

ด าเนินอยู ่
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
3ิแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1ิแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ิ๑ิบริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
อย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม   
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการ

ใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ิ๒ิแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อิิิิิิิ
ลดความเหลื่อมล  าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า 55 
 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน 
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง  
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ิ๓ิสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง
ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง         
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตร 
ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ  รับรอง
แบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสิ นค้าเพ่ือ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  ในชุมชนและ
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ท้องถิ่น ส่ ง เสริมเกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์                 
(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่(Zoning)และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก
พอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า
ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด 
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร 
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ 
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช
มูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน 
จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนา
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ และการจัดการ 
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เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความสะอาดและ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของ
พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท าเครื่องหมายแนว
เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า 
และป้องกันการบกุรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่
ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา  ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ิ4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน

การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ สะท้อน       
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็น
ต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรือ     
อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร และ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
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ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง  
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน 
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ  
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ิ5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ิเพื่อพัฒนาเมืองิและพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค  
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แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง  ส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมอืงให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน     
การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ิ6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่องเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ิ1ิิการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลิและระบบฐานข้อมูลิด้านการค้าิการลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 

33 กลยุทธ์ 1.2 : เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
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2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา 
การค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 

3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรม 

4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ิ2ิการยกระดับการค้าิการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ิ2.1ิพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ิ2.2ิพัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ิ2.3ิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิติผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ิ2.4ิเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

กลยุทธ์ิ2.5ิส่งเสริมและสนับสนุนการผลิติและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ิ2.6ิสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการ
ตลอด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนา
สหกรณ์การตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ิ3ิการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ิ3.1ิการพัฒนาศูนย์ข้อมูลิและระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ิ3.2ิพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ิ3.3ิพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเป็นหนองน้ า

สาธารณะ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ิ3.4ิพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ
เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 

โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ิ3.5ิส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ิ3.6ิพัฒนาโลจิสติกิเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3.3ิแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีิ(ปีิพ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวนิประจ าปีงบประมาณิ

พ.ศ.ิ2562 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่ิิศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง” 
พันธกิจิ: 1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ 
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการ 
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ขยะ/น้ าเลียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกัน 
ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวมิ: เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านสังคม  ความม่ันคงปลอดภัย  และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวชี วัดิิ:ิร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อปี 
 ค่าเป้าหมายิ:ิร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ิ1ิิ:ิิการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
วัตถุประสงค์ิิ:ิิเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิิ1 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

 2. จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุน

ในพ้ืนที่ 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี 4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุน และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ิ2ิ ิ:ิการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์ิิ :ิิเพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิิ1. ร้อยละของจ านวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและ
การพัฒนาภาคเกษตร  (ร้อยละ 80) 

2. จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิน
และน้ า (15,750  ไร่) 

3. จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
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5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
(1)  มูลค่าเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายได้ของเกษตรกนเพิ่มขึ้น  10% 

แนวทางการพัฒนาิ:ิ1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ิ3ิิิ:ิการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ิิ:ิิเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิิ1. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini  Index  ลดลง 
9. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคม

คุณภาพชีวิตของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา  : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ าด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ิ4ิิ:ิการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค์ิิ:ิิเพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิ 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
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2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และ
การท่องเที่ยว 

4.  ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก  
และสถานที่จัดงาน 

 
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 

2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

การกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหาร      

จัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ิ5ิ:ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์ิิ:ิเพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ

ประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิิ1. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 

2. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
5. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกป้อง อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 

2. พัฒนาแหล่งน้ า และน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ิ6ิ:ิการสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์ิิ:ิิเพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี วัดิิ:ิิ1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี    
3. จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ ผู้ติด 
4. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานที่บริการที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจาก

สาธารณภัยและอุบัติเหตุ 
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แนวทางการพัฒนาิ: 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข 

2. ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

ค่านิยมิิUDON  TEAM 
 U : UNITY   : เอกภาพ 
 D : DEVELOPMENT    : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 O : OPENMIND    : เปิดใจให้บริการ 
 N : NETWORK    : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 T :  TRANPARENCY   : มีความโปร่งใส 
 E : EXCELLENCE    : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 A : ACCOUNTABILITY  : มีความรับผิดชอบ 
 M : MORALITY  : มีศีลธรรม 

4.ิยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีิ 
1)ิวิสัยทัศน์ิิิิ:   “เมืองน่าอยู่ิิประตูสู่อินโดจีนิถิ่นมรดกโลก”    
2)ิยุทธศาสตร์พัฒนา  

(1)ิยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม

อินโดจีน  
2. ท าให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น

แกนกลางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2)ิยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวิิการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณ ีโดยเชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและ
ยกระดับการเรียนรู้สู่ระดับสากล 

2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถึงการ

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
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5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 
(4)ิยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บ้านเมืองให้น่าอยู่ 

2. ท าให้เกิดแหล่งน้ าด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง     
มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ท าให้มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการด ารงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ิ(6)ิยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ /ท้องถิ่น/
ภาคเอกชน/ประชาชน 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีิ 
(พ.ศ.ิ2561ิ–ิ2565) 

1.ิวิสัยทัศน์ิ( Vissionิ) 
“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 

2.ิพันธกิจิ( Missionิ) 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ิยุทธศาสตร์การพัฒนาิ( Strategy ) 

3.1ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ1ิการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน  าโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
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1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

3.2ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมิยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานการเกษตร 
3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิติการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

3.3ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ3ิการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมิิิิิ
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจิสังคมิวัฒนธรรมิและเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ4ิการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ิการท่องเที่ยวิและ
อุตสาหกรรมกีฬาิโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของ
อนุภาคลุ่มน  าโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ 
    อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ5ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ิิ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกป้อง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.) พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

3.6ิยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ6ิการเสริมสร้างความม่ันคงิความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
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    ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ิ7ิด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6.ิความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มี

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายส าคัญที่น าทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีิ
(พ.ศ.ิ2561ิ–ิ2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติิ20ิปี 
1. ความมั่นคง   
2. ความสามารถในการแข่งขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิิฉบับท่ีิ12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนิ1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

1. ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา 
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

   
 
 

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.ิ2561ิ–ิ2565ิ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  ประโชยน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 
 
7.ิกรอบการประสานโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี 
 กรอบการประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1.ิอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.ิโครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่ิ2ิแห่งขึ นไปได้ประโยชน์
และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 3.ิขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถด าเนินได้โดย
โครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
 4.ิความซับซ้อนของโครงการที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 5.ิโครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติิสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการ
พัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ที่ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน
ในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง การป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ
ป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ       
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  
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 7.ิองค์ประกอบอ่ืนๆิของสภาพพื นที่ตามความจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
 

6 .ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“  สามัคคี   วิถีประชาเป็นสุข   บนพื้นฐานเกษตรพอเพียงแห่งยุค   
                                                 ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี   ” 

     อัตลักษณ์ 

                               “ ชุมชนเข้มแข็ง     ร่วมแรงสามัคคี ” 

      ค าขวัญ 

   “ พระพุทธพิบูลย์ธนาภิรมย์ลือเลื่อง   เมืองรองเท้าหนังโอท็อป” 
 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

          6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

         7. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
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          2.4 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.  กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ

คมนาคมให้มีความสะดวก 

1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต

ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 

1.3  การก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อ

การอุปโภคและการเกษตร 

1.4  การก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
การเกษตร 

2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการประกอบอาชีพและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
2.3  แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือและคุณภาพ
ของสินค้าภายใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและส่งเสริมด้านการตลาด 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 
3.2  แนวทางการพัฒนาช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์แก่เด็กยากจนผู้ติดเชื้อเอดส์  
คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
3.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
4.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แนวทางการพัฒนาดา้นการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 4.4  แนวทางการพัฒนาดา้นการก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลแบบยัง่ยืน 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาที่
ทันสมัย 
 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและ
วันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 

6.1  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
วัสดุอุปกรณ์  และทรัพยส์ิน 
6.2  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ร่วมกับ อปท.และทุกภาคสว่น 
6.3  แนวทางพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
6.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  
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ลูกจ้าง เพื่อปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งของหน่วยงาน 
6.5  แนวทางการพัฒนาการบรกิารสาธารณะที่มี
คุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อให้บริการประชาชน
แบบองค์รวมและต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริการ
ประชาชนแบบ One Stop Service 

          
2.6 กลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลผักตบ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี   ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา  และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการประชาชน 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา  ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S)  

จุดอ่อน (Weakness – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O)  และอุปสรรค (Threat – 

T) จะท าให้เราทราบถึงสถานการณ์พัฒนาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ

น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกท้องถิ่น สามารถน ามาวางแผนเพื่อตัดสินใจใน

การพัฒนาทอ้งถิ่นได้อย่างเป็นระบบ 

ปัจจัยภายใน  หรือจุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น ประกอบด้วยด้านต่างๆ ที่ต้องน ามา
พิจารณา ดังนี้ 
   - การบริหารท้องถิ่น  ได้แก่  การแบ่งส่วนงาน การวางแผน การประสานการมอบ
อ านาจ การก ากับดูแล เป็นต้น 
   - ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
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   - บุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
   - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
   - ระบบฐานข้อมูล 
   - การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S)  ของท้องถิ่น เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในท้องถิ่นที่มี 
ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  และส่งเสริมความส าเร็จต่อการพัฒนา   

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในท้องถิ่นที่มีส่วนด้อย มี
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด และความไม่พร้อมส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก หรือโอกาสและอุปสรรคต่อท้องถิ่น ประกอบด้วยด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องน ามา
พิจารณา ดังนี้ 
   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความเข้มแข็ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
   - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป็นต้น 
   - ด้านสังคม  

- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 

วิเคราะห์โอกาส (Opportunity –O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์โลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร 
มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  

วิเคราะห์อุปสรรค (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค หรือ
ภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี  

จะเป็นได้ว่าการวิเคราะห์ SWOT (S-จุดแข็ง  W-จุดด้อย  O-โอกาส และ T-อุปสรรค) ของ
ท้องถิ่นนั้น จะท าให้เราสามารถน ามาวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ จะเห็นถึงศักยภาพของ
ท้องถิ่น ส าหรับปัจจัยภายใน จุดแข็งที่ท้องถิ่นมีและสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้ อีกท้ังจุดด้อยท่ีวิเคราะห์ได้
เราสามารถน ามาแก้ไขให้เป็นจุดแข็งได้ ส่วนปัจจัยภายนอก ในส่วนของโอกาสยังเป็นส่วนเสริมศักยภาพท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม เราสามารถน ามาวางแผนเพ่ือ
ปรับตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

สิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในเทศบาลนั้น มีหลาย
ขั้นตอนเนื่องจากจะต้องมีการบูรณาการการพัฒนาอย่างมีระบบ เน้นการร่วมมือเพ่ือให้การพัฒนามีทิศทาง
เดียวกันกับการพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ  แต่ระดับท้องถิ่นเองต้องค้นหาศักยภาพหรืออัต
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ลักษณ์ของท้องถิ่นให้ได้ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือเป็นกรอบใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ของท้องถิ่น มีดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพในภาพรวมของเทศบาลต าบลผักตบ 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
   1. ท้องถิ่นมีหน่วยงานราชการที่มีโครงสร้างชัดเจน มี
อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย มีภารกิจและสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดต้ามภารกจิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา 

   1. ท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว และการพัฒนาผังเมืองรวมเพื่อน าไปต่อยอดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    

 
จุดแข็ง  (Strengths : S)   
เทศบาลต าบลผักตบ (ต่อ) 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W)  
เทศบาลต าบลผักตบ (ต่อ) 

   2. ท้องถิ่นมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการ 
บูรณาการจัดท าแผน การท างานรว่มกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
อื่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมสี่วนรว่มของประชาชน 
   3. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชัน้ 
เพื่อความชัดเจนในการติดต่อประสานงาน  
   4. ท้องถิ่นมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
   5. ท้องถิ่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 
   6. มีสภาเทศบาลทีส่ามารถออกข้อบัญญัตไิด้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย 
   7. มีอัตราก าลัง และสามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นเพื่อสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามงบประมาณ 
   8. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบญัญัตมิาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงท าให้เข้าใจ ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง รวมถึงงบประมาณ
ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ท าให้คล่องตัวในการ
บริหารงานและการพัฒนา 
   10. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
   11. มีพื้นท่ีขนาดเล็กง่ายต่อการบริหาร การพัฒนาและดูแลอยา่ง
ทั่วถึง 
   12. มีหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

 2. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนต่อ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นมีสูง ในส่วนการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน 
   3. พื้นที่ห่างไกลจังหวัด ท าให้การประสานงานกับ
หน่วยงานราชการล าบาก 
   4. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก ท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ ์
   5. บุคลากรทีม่ีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นมีการ 
โอน – ย้ายบ่อย ท าให้เกิดการท างานไม่มีความ
ต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
   6. ขาดแคลนแหล่งน้ าใช้เพื่ออุปโภค บรโิภค และ
เพื่อการเกษตรตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูร้อน 
   7. การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชาชนเพื่อท างาน
ในเมืองใหญ่ และตา่งประเทศ 
   8. ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นยังขาด
จิตส านึกสาธารณะ      
   9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังน้อย ไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มทุกเครือข่าย และความไม่เข้าใจสิทธิใน
การแสดงออกความคิดเห็น 
  10. ประชาชนยังมีระบบความคิดที่
สร้างสรรค์ หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ 
เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 
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และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
   13. สภาพพื้นดิน/แหล่งน้ าค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูก
พืชผลทางการเกษตร 
   14. พื้นที่เหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 
   15. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชน สามารถประสานงานและขอความ
ร่วมมือได ้
   16. มีผลผลิตภาคการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพาราในอัตราสูง 
   17. ยึดหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดีในการบรหิารงาน 
   18. มีวัด หรือสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่ง ซึง่สามารถพัฒนา
เสรมิสร้างความพร้อมใหเ้ป็นแหลง่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชานในท้องถิ่นได้ 
   19. มีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

   11. งบประมาณของหน่วยงานที่มีหน้าที่
พัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างจ ากัด ท าให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนยังไมค่รอบคลุม
เพียงพอ 
   12. ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแสดงออกกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเพียงพอ 
   13. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ อย่างหลวม ๆ ท า
ให้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาไม่ได้ 
   14. ขาดแหล่งความรู้ให้กับชุมชน หรือการ
จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลของท้องถิ่น 
   15. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
   16. ท้องถิ่นยังขาดการการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

โอกาส  (Opportunities : O) 
เทศบาลต าบลผักตบ 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
เทศบาลต าบลผักตบ 

   1. ท้องถิ่นมีพ้ืนที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กลุ่ม
จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีอย่างดี 
   2. หน่วยงานมีมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มของ
รายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจ
ฯ  
   3. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
 

   1. เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดถึงท้องถิ่น
ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกเท่าที่ควร ยังเป็น
เส้นทางที่แคบอยู่ ไม่เหมาะสมกับการสัญจรของ
ประชาชนที่มียานพาหนะเพ่ิมมากข้ึน 
   2. การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมาก
จนเกินไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หากเกิดสภาวะราคาพืชผล
ตกต่ า  
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โอกาส  (Opportunities : O) 
เทศบาลต าบลผักตบ (ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
เทศบาลต าบลผักตบ (ต่อ) 

   4. มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
    5. นโยบายรัฐบาลสนับสนนุให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
   6. รูปแบบการบริหารงานแบบเทศบาล เป็นที่ยอมรับว่า
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับดี มีวิวัฒนาการที่
ยาวนานพอที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ประชาชน 
   7. จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด 
   8. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

   3. ความเป็นอิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่
พัฒนาท้องถิ่นยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมดูแลจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   
4. ราคาน้ ามันแพงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตในทุก ๆ ด้านของประชาชน 
   5. ราคาผลผลิตทางเกษตรของประชาชนส่วน
ใหญต่กต่ าต่อเนื่อง 
   6. ประชาชนที่จบระดับอุดมศึกษา นิยมไป
ท างานในเมืองใหญ่ ท าให้ขาดบุคลากรระดับ
มันสมองที่มีความรู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี 
   7. การเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องส าคัญ 
   8. ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย การว่างงาน
เนื่องจากท าการเกษตรตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็น
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
   9.  แหล่งเงินทุนกู้ยืมไม่เพียงพอ 
  10.  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่
ชัดเจน 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลผักตบ  นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑.ิด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของ ทต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

๒.ิด้านการลดความ
เหลื่อมล  าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
ทต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต ทต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผุ้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต ทต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต ทต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคตดิต่อ 

๖) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนใน
เขตทต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต ทต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต ทต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
ทต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต ทต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต ทต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต ทต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๑๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๓) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๑๔) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่นฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓.ิด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตริิ
เศรษฐกิจิิ
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน ทต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ ทต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
ทต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๓.ิด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต ทต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ป่าภายในเขต 
ทต. มีน้อย 

 - เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
ทต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตทต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต ทต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

 
 
 
 

************************************ 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (2561-2565)                                        ๘๓ 
 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   ๓๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ล าดับ ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

เทศบาล
ต าบลผักตบ 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการเกษตร 

-การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-งบกลาง 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

4 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

5 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการ
แบบบูรณาการ 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ส านักปลัด 
-กองคลัง 
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แบบ ผ.01 
๐๒ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1แผนงานเคหะชุมชุม 34 21,952,200 154 40,985,473 211 79,831,291 145 53,640,080 115 43,693,080 659 240,102,124 
2.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

2.1 แผนงานการเกษตร 8 310,000 
 

8 310,000 
 

8 310,000 
 

8 310,000 
 

8 310,000 
 

40 1,550,000 
 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติทีด่ี 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   

12 605,600 12 755,000 12 755,000 12 755,000 12 755,000 60 3,625,600 

3.2แผนงานสังคมสงเคราะห์   4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,400,000 

3.3แผนงานงบกลาง 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 5 1,505,700 25 7,528,500 

3.4แผนงานรกัษาความสงบภายใน 26 1,885,000 
 

26 1,885,000 
 

26 1,885,000 26 1,885,000 26 1,885,000 130 9,425,000 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 23 1,345,000 
 

23 1,345,000 
 

23 1,345,000 
 

23 1,345,000 
 

23 1,345,000 
 

115 6,725,000 
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ยุทธศาสตร ์ ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

19 3,565,600 
 

19 3,565,600 
 

19 3,565,600 
 

19 3,565,600 
 

19 3,565,600 
 

95 17,828,000 
 

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 700,000 
 

11 700,000 
 

11 700,000 
 

11 700,000 
 

11 700,000 
 

55 3,500,000 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15 580,000 
 580,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000  

15 580,000 
 

15 2,100,000 15 2,100,000 15 2,100,000 75 4,760,000 

6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 10 1,150,000 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากประตู
หน้าวัดสระมณีผา่นลงลาํห้วย 
คําพ ุหมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ
ขนาด 0.40 *0.50 *0.10 เมตร 
ยาว 27 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บอ่  

- 90,000 90,000 - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้าง 
รพ.สต.ผักตบ หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ 
ขนาด 0.40*0.50*0.10 ยาว 88 
เมตร พร้อม บ่อพัก 2 บ่อ  

- 182,200 182,200 - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากบ่อนไก่เดมิ – ลําห้วยน้ําเค็ม 
หมู่ที่ 1  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  

- 84,000 84,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานางละอองดาว ศรไีชโย
รักษ์ – นานายเจรญิ ศิรสิมบัติ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร  

- 19,200 19,200 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากศูนย์โอท็อป- นานายบุญโฮม  
สุขศาลา หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร  

- 40,323 40,323 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานายไพรวัลย-์ นานายสุระ  
ศรีไชโยรักษ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  

- 28,352 28,352 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง  

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานางสมควร - นานายนิยม  
เสนาภักด ีหมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  

- 21,264 21,264 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานางนิพนธ-์  
นานางนุจรี  แก้วสมจิตร หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 42,528 42,528 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานางบัวทอง ศาลาคํา - นา
นายจีวร  จันทระ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

-  28,352  
 

 28,352  
 

- - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานายสุนันท์ - นานาย
สมบูรณ์  ศรไีชโยรักษ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร  

- 31,000 31,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานายประจวบ - นานายนิคม  
เสนาภักดี หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  

-    42,528 42,528 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

จากสระหนองสาหร่าย - นานาย
ประพันธ์  คุริมา หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 130 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.40 เมตร  

- 39,211 39,211 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากนานางอนุ  โสมาบุตร – เมรุ
ประจําหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  

- 46,354 46,354 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากหนองคําพุ(นานายสมบรูณ์  
รสดี - บ้านหนองบัว) หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

- 57,924 57,924 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ทางแยกไปบ้านดอนม่วง (นานาย
สมบูรณ์  รสดี -( ถนนไปอําเภอ
ประจักษ์ศลิปาคม) หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

- 57,924 57,924 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
จากบ้านนายละเห็น  สเีสมอ  
- นานายผดุง  โคตรชาลี หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 660 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 46,781 46,781 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สาย จากนานายบวร - นา
นางหอม พิมพ์แพงรักษ ์หมู่
ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 35,440 35,440 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สาย จากบ้านหนองบัวไป
อําเภอประจักษ์ศิลปาคม หมู่
ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 93,008 93,008 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สาย จากนานางสงวน   
ชาอามาตย์ - นานายสมดี  
 ใจแก้ว หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 28,352 28,352 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านหนองกอบง - 
บ้านโคก หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 132,582 132,582 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สาย จากหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองกอบงไปลําห้วยดาน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตาํบลผักตบกําหนด 

- 9,338 9,338 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางสายใจ – บ้านนายธนากร 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 
0.60 เมตร x 0.60 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 80 
เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง 

- 205,000 205,000 - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 - 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 950
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร  

- 273,781 21,3781 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 - 
หอถังประปาใหม ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด 

- 70,881 70,881 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
15 เมตร สันฝายสูง 1.5 
เมตร บริเวณลําห้วยยาง
ตอนล่าง หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําอุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
รายละเอียดตามแบบ 
ที่เทศบาลกําหนด 

- 600,000 600,000 - - ร้อยละ
ของฝายน้ํา
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคที ่
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
เป็นแอสฟัลท์คอนกรตี ถนนสาย 
บ้านกะพ้ี หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นทางหลวงหมายเลข 
22 ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

- 495,326 495,326 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากสาม
แยกประปาหนองตาแดง -นานางอลทัย 
ศรีพวง หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

- 63,005 63,005 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 –  
บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

- 284,406 284,406 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

29 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนา
นายสมเภท บุญเกดิ  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

- 46,691 46,691 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก 
ถนนลาดยางบ้านหนองบัว - ถนนลูกรัง
สายบ้านหนองแห้ว-หนองบัว หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 102,666 102,666 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนา
นางสมพงษ ์ ศรีไชโยรักษ์ - ถนนลาดยาง
เส้นบ้านหนองบัว – บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 158,752 158,752 - - จํานวน
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหลัง
โรงเรียนบ้านผักตบ - บ้านนายอํานวย  
เจริญ หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 46,691 46,691 - - จํานวน
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนา
นายสมรักษ์ มุกพิลา - นานายทองคูณ 
โคตรรวิทย์ หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 42,023 42,023 - - จํานวน
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย จากนา
นายคําไพร คาํวิจิตร - นานางไพรบุญ บุญ
ธรรม หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร 

- 63,793 63,793 - - จํานวน
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย จากแยก
ถนนไปอําเภอประจักษ์ศลิปาคม – 
ถนนลาดยางเส้นไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนลูกรังขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,850 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

      - 131,131 131,131 - - จํานวน
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายจากบ้าน 
นางธรรม จันทรเสนา - บ้านนาง
แกว  สิงห์สาธร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 155,076 155,076 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นหลังโรงเรียนบา้นปาุ
ก้าว หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 
157 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 498,000 498,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
บุญเทพ บุญเกิด -บ้านนายดาว  
พันพินิจ หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 0.40 x 
0.50 x 0.10 เมตร ยาว 36 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 

- 71,900 71,900 - - จํานวน
ราง 
ระบายน้ํา
ที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากบ้านผักตบ – บ้านน้ําเท่ียง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- 173,828 173,828 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
จากเส้นทางแยกบ้านนํ้าเที่ยงไป
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร 

- 57,942 57,942 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

41  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายลาํห้วยน้ําเค็มตอนล่าง 
จากสระนางเปา  ภูมมิิตร -นา
นายบุญมี  สนิทชน หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร 

- - 37,353 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

42 
 
 

โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 249.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 

- - 443,213 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

43 โครงการเสรมิผิวถนน ลาดยาง 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
ระยะทาง   กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
249.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลผักตบกําหนด 

- - 443,213 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  
จากบ้านนางสมพงษ์  สีสม  ถึง
บ้านนายสุพต  ใต้ชมพู  หมุ่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง  150/4 เมตร 
 

- - 342,000 342,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นทางไปนานายประสพ 
บุษราคัม หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 

- - 200,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะ โดยวิธีขุด,ตัก,ดัน 

เพื่อปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล
ตําบลผักตบ 

ปรับปรุงบ่อขยะ 
บ่อที่ 1 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 66.00 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
บ่อที่ 2 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลผกัตบกําหนด 

150,480 - 300,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

มีความพร้อมใน
การรองรับขยะ
ในพื้นที่ตําบล 
ผักตบ 

กองช่าง 
 
 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 9  จากบ้าน
นายสําราญ  สุขศาลา-  
บ้านนางบุญสวย  โพน
ทอง   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง   82   ม. 

186,900 - - - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากถนนไปโนน
หนองม่วงถึงแยกหนอง
บัว  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง 1500/6 ม 

5,130,000 - 5,130,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 
จากบ้านหนองกุง ถึง 
บ้านนาฮัง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระยะทาง 2,000/6 4,200,000 - 4,200,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงา

นท่ี
รับผิดชอ

บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 8  
จากบ้านหนองกุง  ถึง
บ้านนาฮัง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง   ระยะทาง 
2,000/6 เมตร 

4,200,000 - 4,200,000 - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากศาลปูุ
กลางบ้านถึงถนนไปโพนงาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 250 
เมตร  

- - 64,000 - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นทางจากนา
นายสมรักษ์ –มุกพิลา  
- นานายทองคูณ   
โคตรรวิท 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง 150  เมตร 

- 12,000 - 12,000 - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นทางเข้าที่นา
นางเอม  พิมแพงรักษ ์ 
ม.10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง 100 เมตร 

8,000 - 8,000 - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากโรงฟอกหนัง – บ้านโพน
ยอม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อม
ปรับเกลีย่  ระยะทาง 
1,700  เมตร 

- 136,000 - 136,000 - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นทางเข้านานายอุทัย  วงษ์
คําพระ ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อม
ปรับเกลีย่  ระยะทาง 
1,500 เมตร 

12,000 - 12,000 - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบ้านนายวิชาญ  บุญเกดิ  
ถึงถนนลาดยาง  หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปดิ 

260,000 - - - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบ้านนายสมบูรณ์  ใต้ชมพู 
ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปดิ ระยะทาง 
100 เมตร 

260,000 - - - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้าน
นายนรินทร์  ศิลาแรง - บ้านนาง
สมพร  คําแพงราช 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 73.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
292.00 ตร.ม. 
ปริมาณงานช่วงที่ 2 : 
ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 744.00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 
ปริมาณดินลูกรัง 
694.40 ลบ.ม. 

116,040 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

59 โครงการรางระบายน้ําจากบ้าน
นางอุทัย  วันทอง – บ้านนาย
นิตยา เอกวงษ์  ม. 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปดิ 

- 250,000 - 250,000 - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

60 โครงการรางระบายน้ําจากบ้าน
นายอินทุรัตน์ ชาอามาตย์ – 
บ้านนายสุข  สุนทรธยา ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปดิ  ระยะทาง 
100 เมตร 

 250,000 - 250,000 - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
สวัสดิ์  สิงห์สาธร- บ้าน
นายยงยุทธ   โสสภีา  ม.
1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ  
ระยะทาง 110 เมตร 

- 275,000 275,000 - - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
เจริญ  ศริิสมบตัิ  - บ้าน
นางใด  ใจแก้ว ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ 
ระยะทาง 100 เมตร 

250,000 - - 275,000 - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

จากบ้านนายระวี  ใจแก้ว - บ้านนางละมัย  
ลากะสงค์  ปริมาณงาน : รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 
x 0.10 เมตร 
ความยาว 102.00 เมตร 

200,000 - - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
ประจวบ รสดี  -ตลาด
ลานเพลิน  ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ 
ระยะทาง 150 เมตร 

- 200,000 - - - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบ้านนางสัญจร  โคตรชารี – 
บ้านนางใด  ใจแก้ว  ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ระยะทาง 100 เมตร 

- 250,000 250,000 - - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบ้านนายสุก  สุนทรทะยา –
บ้านนางเจริญ  ทันตาหะ ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ระยะทาง 100 เมตร 

-        - 250,000 - - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากบ้านนายประจวบ รสดี  -
ตลาดลานเพลิน  ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ระยะทาง 150 เมตร 

- 250,000 - 250,000 - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากตลาดลานเพลิน- หน้า รพ.
สต.ผักตบ  ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ระยะทาง 200 เมตร 

500,000 - - 500,000 - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
เสรมิเหล็ก ชนิดหล่อกับท่ี ม. 1 
จากถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน-
บ้านนายสําลี  ใจแก้ว   

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ระยะทาง    34   เมตร 
ติดเสาไฟฟูา 2  ต้น 

67,000 - - - - จํานวน
ราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการลงท่อถนนลูกรัง จาก
หน้าโรงเรียน ถึงนานายบุญหนา  
ลากลาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง 500/4 เมตร 
 

40,000 - 40,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

71 โครงการเสรมิผิวลาดยาง  
บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

เสรมิผิวลาดยาง จากศาลา
ประชาคม หมู่บา้น หมู่ที่ 13 – 
บ้านนายวิจิตร ใจแก้ว กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 249.00 
เมตร 

- - - 240,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากหน้าบ้านแม่บญุยืน  สิทธิ
จันทร์ถึงหน้าบ้านพ่อเสมยีน 
อุดมกิจ  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง 150/4 เมตร 

- 12,000 - 12,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

73 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากหน้าบ้านแม่ปดับัวทอง ถึง
ลําห้วยหนองไผ่  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง  550/4 เมตร 

- - 44,000 44,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

74 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังจาก
ถนนเช่ือมระหว่างบ้านม่วงกับ
บ้านปุาก้าวทางไปวัดปุาดงยาง
บ้านม่วง  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่    
ระยะทาง 200/4  เมตร 

- 16,000 - 16,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่
ที่ 6 จากลําห้วยยาง จาก
โรงงาน – ฝายน้ําล้นห้วยหนอง
ไผ ่

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลีย่  
ระยะทาง 1,000/4 เมตร 

- 80,000 - 80,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

76 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
จาก- นา นายปกรณ์  ปาทะ
วาท ถึงนานายสน  จีระอุ่น
ทอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย  

- - 40,000 40,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

77 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังจาก
บ้านกะพ้ี ถึง นานายทองแดง   
โอชารถ 
-ตามลําห้วยนางาม  ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย  ระยะทาง 1,000/4 
เมตร 

- 80,000 - 80,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

78 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังจาก
ลําห้วยบากปุาช้าจีน  หมู่ที่ 8 
-สามแยกบ้านโนนไปปุาช้าจีน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย ระยะทาง  700/4 
เมตร 

- - 56,000 56,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 9 ซอยข้างวัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย  ระยะทาง 80/4 
เมตร 

12,800 - - - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

80 บุกเบิกถนนลูกรัง จากบ้านปุา
ก้าว หมู่ที่ 12ถึง บ้านศาลา   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย  ระยะทาง 300/4  
เมตร 

24,000 - 24,000 - - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากวังห้วยยาง-ห้วยลาน  ม.
๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับ
เกลี่ย  ระยะทาง  
1,000/4 เมตร 

- 80,000 - 80,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

82 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรังจากบ้านปุาก้าว  
หมู่ที่ 12 ถึงบ้านศาลา  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อม
ปรับเกลีย่  ระยะทาง  
300/4  เมตร 

- - 24,000 24,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

83 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 1-13 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

84 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรังทางไปลาํห้วยคํา
พุ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจรพร้อม
ปรับเกลีย่ ระยะทาง 
200/4  เมตร 

- - 16,000 16,000 - จํานวน
ประชาชน
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ห้วย ดาน  หมู่ที่ 
2 

เพื่อความสวยงาม ภูมิทัศน์ลําห้วยดาน - - - 1,500,000 - จํานวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ําล้นลําห้วย
ยาง  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําใช้ใน
การเกษตรตลอด
ปี 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น - 700,000 700,000 700,000 - จํานวน
ฝายที่
ซ่อมแซม 

มีน้ําเพียงพอ
ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

87 โครงการปรังปรุงภูมิ
ทัศน์ฝายหนองเหว 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสถานที่พักผ่อน
ออกกําลังกาย 

ฝายหนองเหว - 1,200,000 - 1,200,000 - จํานวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่
พักผ่อน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

88 โครงการขุดลอก
สระหนองตาแดง 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรตลอด
ปี 

ขุดลอกสระหนองตาแดง - - 350,000 - - จํานวน
ลําห้วยที่
ขุดลอก 

มีน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําลําหวย
บากตอนบน หมู่ที่ 
8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรตลอด
ปี 

ขุดลอกสระหนองตาแดง - - 500,000 - - จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

90 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง  หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรตลอด
ปี 

เสริมผิวลาดยาง จากบ้าน
นายวิจิตร ใจแก้ว – นา
นางนิพล ศรีไชโยรักษ์ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
249.00 เมตร 

- - - 700,000  จํานวน
ห้วยที่ขุด
ลอก 

มีน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง
ฝายลําห้วยหนอง
คําพุ  หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรตลอด
ปี 

ก่อสร้างฝายลําห้วยหนอง
คําพุ  กว้าง 20 เมตร 

- - 830,000 -  จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
ฝายลําห้วยน้ําเค็ม
ตอนกลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรตลอด
ปี 

ก่อสร้างฝายลําห้วยน้ําเค็ม
ตอนกลาง 
25/1,000 เมตร 

- - - 1,000,000  จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

93 โครงการขยายเขต
ประปาจากบ้านหนอง
กอบง  หมู่ที่ 4 ถึงบ้าน
นาฮัง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบริโภค 

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค และ
บริโภค 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - 200,000 -  จํานวนประปา
ที่ขยาย 

มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างหอ
น้ําประปาพร้อมถัง  ม.
๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบริโภค 

ก่อสร้างหอประชา
พร้อมถัง 

- - 500,000 -  จํานวนหอ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาแท่งน้ํา  วัดปุา
ดอนสวรรค์  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาแท่งน้ํา 

- 300,000 - 300,000 - จํานวนระบบ
ประปาที่ทํา
การปรับปรุง 

มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

96 โครงการขยายระบบ
ประปาพร้อมหอถึง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบริโภค 

ขยายระบบประปา
พร้อมหอถึงภายใน
หมู่บ้าน 

- - 300,000 - - จํานวนระบบ
ประปาที่ทํา
การขยาย 

มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

97 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะโดยวิธี ขุด,ตัก,
ดัน 

เพ่ือปรับปรุงบ่อ
ขยะให้ดีขึ้น 

บ่อท่ี 1 กว้าง 24.00 
เมตร ยาว 66.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
บ่อท่ี 2 กว้าง 24.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลผัก
ตบกําหนด 

- - 300,000 - - 90% ของ
ประชากรที่
บริโภคน้ําใน
หมู่บ้าน 

มีความพร้อมใน
การรองรับขยะ
ในพื้นที่ตําบล 
ผักตบ 

กองช่าง 

98 โครงการขยายเมน
ประปาภายในหมู่บ้าน
พร้อมถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบรโิภค 

ขยายเมนประปาภายใน
หมู่บ้านพร้อมถังเก็บ  
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 300,000 300,000 - 90% ของ
ประชาชนท่ีใช้
น้ํา 

มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองบัว   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ นักเรียน  มี
สถานท่ีเรียนที่
เพียงพอ 

ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองบัว 

- - 700,000 700,000 - จํานวน
นักเรียน 

นักเรียน  มี
สถานท่ีเรียนที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติมศาลา
ประชาคม ม.7 

เพื่อจัดกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม 40,000 - - 40,000 - 90%ของ
ประชาชนท่ี
มาร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

101 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านดอนแคน  หมู่ที ่
11 

เพื่อจัดกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อ
หมู่บ้าน 

ศาลาประชาคม - - 400,000 400,000 - 90%ของ
ประชาชนท่ี
มาร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างกําแพงพร้อม
ประตรูั้วทางเข้า – ออกสํานักงาน
เทศบาล  

เพื่อความ
ปลอดภัยในรับสิน
ของทางราชการ 

กําแพงสํานักงาน
เทศบาลฯ  ความ
ยาว -31.50  เมตร  
พร้อมประตูหน้า
เทศบาล ความกว้าง  
5  เมตร 

250,000 - - - - 90% ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 
มีความ
ปลอดภัย 

มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
เสรมิเหล็ก ชนิดหล่อ หมู่ที่ 2 
 -จากบ้านนายสําราญ  ภักดดีอน  
ถึงบ้านนางลําดวน  สินทร 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน
เพื่อ 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาปดิ 
ระยะทาง 91 เมตร 
 

- 
 
 

250,000 
 
 

- - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทาง
เรียบลําห้วยยาง ( จากโรงงาน
ยางพาราปริ้นรับเบอร์ - บ้านปุาก้าว 
หมู่ 12 ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความ
ยาว 456.00 
เมตร  
 

36,480 - - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่2  
บ้านนายสุนัน  สดีารักษ์  - บ้านนาง
อ้อย    ศรีดารักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทา ง  43  
เมตร 

73,500 - - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3  
เส้นท้ายบ้านหนองบัว(ซอยทิศใต้) ต่อ
จากเส้นเดิม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทา ง  81  
เมตร 

236,000 - - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบา้น
นายมาย-หน้าบ้านผู้ใหญ่วเิชียร  เพ็ง
โคตร   หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล 
ระยะทาง    75  
เมตร. 

174,800 - - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก 
บ้านดอนแคน หมูที่ 11   ถึง 
โรงเรียนบ้านผักตบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง  600/4 
เมตร 

- 1,368,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 
12  จาก บ้านนายคํามี  ชาญภู
วงค์ – บ้านนางคําไพร  ชมชัย
รัตน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง   60  เมตร 

85,500 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10สายทางโนน
หนองม่วงไปบ้านหนองหนองบัว 
จากบ้านนางสัมผัส  - บ้านนาง
สมพงษ์  ศรีไชโยรักษ ์

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

 ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ความยาว 
67.00 เมตร วางท่อ
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน 

200,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                                                                                                                                                                                                    หน้า 110 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

111 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมบ้านหนอง
แห้ว หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมใน
อาคาร มีพื้นที่รวม 
150 ตร.ม. 

200,000 - - - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

112 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรังจากบ้านกะพี้ ถึง 
นานายทองแดง   โอชา
รถ 
-ตามลําห้วยนางาม  ม.
7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ลูกรังผิวจราจร
พร้อมปรับเกลี่ย  
ระยะทาง 
1,000/4 เมตร 

- 80,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 11 สาย
ทางจากบ้านนางวันนา  
รสดี - บ้านนาย
ประสาท  ตุ้งพิลา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.60 
x 0.60 x 0.12 
เมตร ความยาว 
80.00 เมตร 

200,000 - - - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้า
อาคารตลาดสด เทศบาล
ตําบลผักตบ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าในตลาด 

ปูพ้ืนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตทับพ้ืน พื้นที่
รวม 1,058.00 ตร.
ม. 
-ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา (แบบเปิด) ราง
ตื้น ความยาว 
67.00 เมตรบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 
0.80 x 1.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิ จํานวน 
3 จุด  -เทพ้ืน
คอนกรีต ความหนา 
0.12 เมตร พ้ืนท่ี
รวม 307.00 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การซื้อสินค้าใน
ตลาด 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบริเวณสายทาง
จากบ้านนางปี  วงค์ศรี
งาม - บ้านนายมนัส  
สิงห์สาธร  บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

รางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 x 
0.50 x 0.10 เมตร 
ความยาว 94.00 
เมตร 

185,000 - - - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

116 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
สวนนายสันติ  อินอําคา 
- นา นายประหยดั  ศรี
ไชโยรักษ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความ
ยาว 284.00 เมตร 
วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 5 ท่อน 

15,000 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล .จากบ้านนางเครือวรรณ  
คณานิตย์ -  บ้านนายประจวบ  
รสดี  หมู่ท่ี 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล . 
ขนาด 0.40x0.50x0.10
ความยาว 98.60 เมตร 

- 190,000 - - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ํา 
คสล.จากบ้านนางราณี  
คณานิตย์ -  บ้านนายสําลี  
 ใจแก้ว  หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 
0.40x0.50x0.10ความ
ยาว 73.70 เมตร 

- 140,000 - - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ไป
หนองคําพ ุ

เพื่อแก้ไขปัญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ความยาว 
1,387.00 เมตร . 

138,700 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 1 หน้าวัดสระมณี บ้าน
ผักตบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ความยาว 69 
เมตร พร้อมวางท่อลาด
ถนน คสล. จํานวน 12 
ท่อน 

- 195,100 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 

 

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสนอง  สุขศาลา -  
บ้านนายสกล  นนทลักษณ ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดความกว้าง 
2.50  เมตร ความยาว 
38.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางดิน 

- 48,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายประวทิย์  
ภูมิมิตร – บ้านนายบุญเพ็ญ ภักดี
ดอน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
 
 

- - 275,000 - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ี
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางบุญถม  จันดี -  บ้านนาย
สําราญ   บัวบาน  บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 x 
0.10 เมตรความยาว 216.00 
เมตร พร้อมงานวางท่อลอดถนน 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 
12  ท่อน 

- 420,000 - - - ร้อยละของ
รางระบายน้าํ
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนด้านข้างโรงเรียน
บ้านหนองบัวฝั่งทิศเหนือ  หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน  
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 80.00 เมตร  

- 170,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

125 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศาลาพักศพ บริเวณพื้นท่ีเมรุ
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดพิธีกรรม
ทางศาสนา 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาพักศพ 
ขนาดความกว้าง 13.00 เมตร 
ความยาว 17.00  เมตร ความสูง 
3.50 เมตร 

- 230,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจัด
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ้านแม่ลบ เดชรักษา 
- นายธนากร   พลเสน หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 
0.60 x 0.12 เมตร ความยาว 
157.00 เมตรบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 
1.00  เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- 400,000 - -  ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างหอถังสูงและ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบา้น
นาฮังน้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างหอถังสูงและปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้านหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก) 

- 400,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านแม่กอยใจ -  
บ้านนางหนูกาย  โยธาธร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 145.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร พร้อมงานวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 5  ท่อน 

- 313,000 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

129 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดปุา
ดอนสวรรค์ - บ้านนายสมปอง  
ศรีสร้อยพร้าว หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 25.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร 

- 53,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าตําบลผักตบ หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ในการบอกทาง
ส่งเสริมการท่อง
เที่ยงตําบลผักตบ 

ก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าตําบลผกั
ตบ บริเวณถนนทางเข้าบ้านผักตบ 
ทางหลวงชนบท อด.2007  กม.ที่ 
0+200.00 ขนาดความกว้าง 
4.76 เมตร ความยาว 20.61 
เมตร ความสูง 5.50 เมตร 

- 1,900,000 - - - จํานวนซุ้ม
ประตูทีไ่ด้
มาตรฐาน 

นักท่องเที่ยว
หรือ
ประชาชนไม่
หลงทาง 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงผิวทาง
จราจร โดยการปูพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม จากบ้านนายเสาร์ 
สุวรรณ - บ้านแม่บุญฮอง  
เทพาหล หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวทางจราจร โดยการปู
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
218.00 เมตร ความหนา 0.04 
เมตร 

- 400,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน 
นางสกาวเดือน อินอําคา - บ้าน
นายอเนก สุวรรณโสภา  หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
68.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร 

- 153,500 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากสามแยกประปา
หมู่บ้าน -  ถนนสายไปนานาย
ประสพ บุษราคัม  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
57.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร พร้อมงานวาง
ท่อลอดถนน คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร จํานวน 7  ท่อน 

- 136,500 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

134 โครงการซ่อมแซมลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจาํหมู่บ้าน
บริเวณที่หนา้ศาลาประชาคม
ประจําหมู่บ้านหนองกุง   
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

ซ่อมแซม ลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดความกว้าง 
15.00 เมตร ความยาว 
25.00 เมตร 

- 60,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

135 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางสามแยกบ่อนไก่ – เส้นทาง
ไปบ่อขยะเก่า  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 810.00 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- 50,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนายสมเภท บุญเกิด -  ทาง
แยกไปบ้านหนองบัว (ข้างวัด)  หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 300.00 เมตร 

- 90,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากนา
นางฉวี สุขศาลา –  
นานายเทพพร  สีดารักษ ์ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 488.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร 

- 63,900 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายศักดิส์ิทธ์ิ  สาคร
เจริญ -  บ้านนางกาญดา  พลเสน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 24.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร 

- 39,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ 
นนทะชิต - นายเลียง  สุวรรณ
ทอง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร 
ความยาว 37.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร 

- 41,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนาย
นิด้า  ศรีดารักษ์  หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 
x 0.12 เมตร ความยาว 
105.00 เมตร 

- 262,500 - - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ี
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
สัญญา สุรยิวงศ์ ( สท. เขต1 ) – 
สามแยกด้างหลังวัดบ้านดอน
แคน หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 
x 0.12 เมตร ความยาว 
114.00 เมตรบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00  
เมตร จาํนวน 1 แห่ง 

- 291,000 - - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ี
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจาํหมู่บ้าน
บริเวณด้านรมิสระหลวงบ้าน
ดอนแคน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้าง ลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด ความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 
20.00 เมตร 

- 109,000 - - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

143 . โครงการซ่อมแซมถนนพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางทิศ
ตะวันตกด้านขา้งโรงเรยีนบ้าน
ปุาก้าว  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
ความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 160.00 เมตร ผิว
ทางหนา 0.04 เมตร 

- 498,000 - - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุาก้าว หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
40.00 เมตร  

- 94,000 - - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ้านนายวาทิน  อินอําคา - 
นางคําปุุน  ชาอามาตร  หมู่ที่ 
13 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

รางระบายน้าํคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 x 
0.10 เมตร ความยาว 35.00 
เมตร 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80 x 
0.80 x 1.00  เมตร จาํนวน 1 
แห่ง 

- 73,000 - -  ร้อยละของ
รางระบายน้าํ
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

146 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร 
โดยการปูพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตทับผิวจราจรเดมิจาก
บ้านนายรักเดี่ยว  วงษ์คําพระ 
- นายพูนทรัพย์  สิงห์สาธร  
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวทางจราจร โดยการปู
พาราแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 40.00 
เมตร ความหนา 0.04 เมตร 

- 90,000 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

147 โครงการปรับปรุงและเคลื่อนย้าย
อาคารสถานีอนามัยตําบลผักตบ
เดิม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรม 

ปรับปรุงและเคลื่อนย้าย 
อาคารขนาดกว้าง 6.15 
เมตร ความยาว 11.55 
เมตร ความสูง  2.80 
เมตร  ถมดินปรับระดับ
ภายในบริเวณ ปรมิาณดิน 
474.00 ลบ.ม. 

- 604,460 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรม 

กองช่าง 

148 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ถนนสายทางบ้านผักตบ/น้ําเที่ยง 
- นานายสมศักดิ์  จันทรเสนา 
หมู่ที่ 13  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,100.00 
เมตร 

- 69,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

149 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 2 จาก
บ้านนายสมคิด  ศรีไชโย
รักษ์ ถึงบ้านนางระเบียบ  
ภูนิมิต 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาว 
100 เมตร บ่พัก 2 จุด ข้าม
ถนน คสล. 6 เมตร ข้าม
ถนนลาดยาง 4 เมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที ่ 4  เส้น 
ทางจากบ้าน  นางอ่อน
จันทร์  พลลาบ - บ้าน
นางเพียงใจ  เดชรักษา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง   186     เมตร 

       - 470,000 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 11  จาก
บ้านนางพิษมัย          
นาสุริยวงษ-์ วัดสว่างวนา
ราม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด  ความยาว 116 เมตรบ่อ
บําบัด จํานวน  1 จุด 

- 290,000 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

152 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่
ที่  13  เส้นจากบา้น  นายดาว   
พันพินิจ    -นางบุญนาง  แก้วหา
ดี    

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ  
ความยาว 96 เมตร  พร้อมบ่อพัก  
จํานวน 2 จุด 

- 192,400 - - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่
ที่  13  เส้นจากบา้น  นายรวี    
ใจแก้ว  - บ้าน  นางละมัย   ลา
กะสงค ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ  
ความยาว 210 เมตร พร้อมบ่อพกั  
จํานวน 2  จุด 

- 200,000 - - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 บรเิวณ  จาก
บ้านนายคําดี  พูนลาภ ถึงบ้าน
นางบุญยืน  จันทรขันตรี   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ระยะทาง กว้าง 4   
เมตร  ยาว 79 เมตร 

- 312000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 
7 จากบ้านนายบญุทัย  
คนฉลาด  ถึงบ้านนายดุง
จันทร์  มุงธิสาร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 
4 เมตร ยาว 250 เมตร 

- 520,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
7 จากบ้านนางยุพาพร.ถึง 
สามแยกบ้านนางจารุ
วรรณ     

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 87 เมตร 

- 180,960 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 
8   เส้นสามแยกประปา
หมู่บ้าน  ถึงนานาย
ประสพ   บุษราคมั                                       

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคสล.ระยะทาง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 710  
เมตร 

- 1,476,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

158 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  
จากบ้านนางขาล   สิงห์สาธร  
ถึงบ้านนายสมพร  ชัยฤาชา      

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคสล.
ระยะทาง  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 

- 478,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

159 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  
จากสี่แยกบ้านนางจันทร์มี  
จันทร์ดี  ถึงสามแยกบ้านนาน
สงวน  ภูมิมิตร                                    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนน  คสล. 
ระยะทาง  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 439 เมตร 

- 913,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
จากบ้านนางจันทร์ ถึงบ้าน
นางรอน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ระยะทาง  กว้าง  
2.50 เมตร ยาว 35 
เมตร และวางท่อจํานวน 
3 ท่อน 

- 60,000 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
12 เส้นหนองหิน  ถึงถนน 
ปุาก้าวบ้านกั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ระยะทาง  กว้าง  
4 เมตร ยาว 240 เมตร 

- 499,200 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

162 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เป็นแบบแอลฟัลทต์ิก จากบ้าน
นางวิไลวรรณ ปรุิมา ถึงบ้าน นาง
สังวาลเทพาหล    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ระยะทาง  กว้าง 
5  เมตร ยาว 98 เมตร 

- 135000 - - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู ่
5  จากบ้านนาฮังน้อย ถึงบ่อนไก ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ระยะทาง กว้าง 6 
เมตร   ยาว 500 เมตร    

- 1,350,000 - - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
12  เส้นลําห้วยยาง  ถึงเขต
ติดต่อลําห้วยกะพี ้

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ระยะทาง  กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 

- 38,400 - - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายขวัญเมือง  จันทร์อัมพร 
– ลําห้วยดาน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 4 
เมตร ยาว 63 เมตร 

- - 146,160 146,160 146,160 ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
1 จากบ้านนายวิเศษ  อินทรวิเศษ 
–บ้านนางพรรธิภา   วัชโรสินธ ์
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 4 
เมตร ยาว 90 เมตร 
พร้อมลงท่อØ 0.60 
ท่อน 

- - 214,400 - - ร้อยละ
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
167 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านพ่อ
ประจวบ  รสดี  - บ้านนางรุจี 
ชานนตร ี
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 
 

รางระบายน้าํ คสล.
ระยะทาง 130x2 
มล 

- - 272,000 272,000 272,000 ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ี
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายพฤฒิ
พงษ์ สิงห์สาธร – บ้านนาย
สมเด็จ ไชยธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
3 เมตร ยาว 23 
เมตร 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1จากบ้านนายสมรักษ์  
มุขพิลา-นานายทองลวด  โพน
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
4 เมตร ยาว 25 
เมตร 

- - 58,000 58,000 58,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 1 จากบ้านนางไพ  
 สิงห์สาธร– บ้านนายทองลวด 
โพนทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
4 เมตร ยาว 54 
เมตร 

        - - 125,280 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
171 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านพ่อพิน  
วงษ์คําพระ -บ้านนายสริะสิทธ์ิ 
ศรีธงชัย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. 10 เมตร 
 2 บ่อ 

      - - 212,000 212,000 212,000 ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายพนม  
หาญนาดง – บ้านนายฉลาด  
วงค์คําพระ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. 0.40 
เมตร ลึก 0.50  
เมตร ยาว 58.00 
เมตร 
 

- - 116,000 - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

173 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่ 2 จากบ้านนายประมลู คุริมา 
-นานายบุญโฮม สุขศาลา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
0.40 เมตร ยาว 
58  เมตร 

        - - 110,200 - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นายสมบตัิ ศรไีชโยรักษ์ –  
บ้านนายบุญหลัก   
ชาอามาตย ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ขนาด
กว้าง0.60  เมตร 
ยาว 20.00 เมตร
พร้อม บ่อพักจํานวน 
1 บ่อ  

- - 60,000 - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง กองช่าง 

175 โครงการขุดลอกลําห้วย
ดานตอนบน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําท่ีเพียงพอใน
การทําการเกษตร 

ขุดลอกลําห้วยดาน 
15x4x500 เมตร 

- - 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ
ของลํา
ห้วยที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ําท่ีเพียงพอ
ในการทําการเกษตร 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นายมาโนช  เลิศศรีเพ็ชร 
ถึงบ้านนายบุญทัย อินอํา
คา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. 39 เมตร 

- - 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

177 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุด  
ศรีไชโยรักษ์ ถึงบ้านนางลําไย สี
ดารักษ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. 
50 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

178 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้าน 
นายสําราญ ภักดีดอน – บ้าน
นายบุญมี  สนิทชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

- - 100,000 - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

179 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
2 จากบ้านแม่บัวถิน  ศรดีารักษ์ 
ถึงบ้านนายประเสริฐ ใต้ชมพ ู

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 4x1,400
เมตร 

-  145,000 145,000 145,000 ร้อยละของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนางบัวจี  
อินทร์อําคา ถึงบ้านนางบุญถม 
จันทร์ด ี

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. 
50 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

181 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ้านายเพิ่มพูน  ราชสี
เมือง  ถึงบ้านนายสงวน  
ชาอามาตย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. 
39 เมตร 

- - 78,000 78,000 78,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

182 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายระเห่น  
สีเสมอ ถึง ลําห้วยขุมปูน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  ระยะทาง 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร 

- - 195,000 195,000 195,000 ร้อยละของ
ถนนลูกรังที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

183 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 เส้นนานายแฮม หวา
สุข ถึงนานายวิเศษ  กัสโป 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

บุกเบิกถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

- - 425,000 425,000 425,000 ร้อยละของ
ถนนลูกรังที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 นายคําสิงห์  
 โสมาบตุร ถึงฌาปณกิจ
สถาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้างถนน 
 คสล.กว้าง 5 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

- - 624,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 3  บ้านพ่อคํา
พา  สิงห์สาธร ถึงบ้านแม่
บังอร แก้วหาดี 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ระยะทาง 500 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
จํานวน 4 บ่อ 

- - 1,278,000 1,278,000 1,278,000 ร้อยละของ
รางระบายน้าํ
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
เด็กก่อนวัยเรยีน 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผักตบ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนศูนย์
เด็กท่ีได้

มาตรฐาน 

นักเรียนมสีถานท่ี
เรียนที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

187 โครงการก่อสร้างระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
สําลี พันธ์แสน ถึงบ้าน
นางนวลดี  ศรีวงษ์ราช 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง 500 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
จํานวน 4 บ ่

- - 1,278,000 1,278,000 1,278,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

188 โครงการวางท่อน้ําเพื่อ
การเกษตร จากหนองคําพ-ุ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภค 

วางท่อน้ํา จํานวน 
2,000 เมตร PVC 
Ø 2” 

- - 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนาฮัง – บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร  ยาว 23 เมตร 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวริัช   
ปะวันไว –ประตูเข้าวัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร  ยาว 23 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลผัก
ตบกําหนด 

- - 78,000 - - ร้อยละของ
ถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 จากหอประปาเก่าถึง
นาฮังน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

การก่อสร้างถนน
ลูกรัง กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,050เมตร 

- - 120,000 - - ร้อยละของ
ถนนลูกรัง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้าน
นางติ๋ม  พลลาภ – บ้านนาง
อร ลากลาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 226 เมตร 
พร้อมบ่อพักจํานวน 
2 บ ่

- - 577,000 577,000 577,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 
 

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนางแพง 
 พิมพ์ประเสริฐ  คําสายอินทร ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 696,000 696,000 696,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 4 จากบ้านนางพันธ์   
โยธคง – บ้านนางประนอม  
พันเสนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 56 เมตร 

- - 129,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

195 โครงการวางท่อน้ําเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนาฮัง 
– หนองกุง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค และ
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

วางท่อระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร ท่อ PVC Ø 
2”ระยะทาง 1,00 
เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค 
และบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 
 

196 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาฮัง – 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 
 

- - 850,000 - - ร้อยละของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 

197 เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากศาลา
กลางบ้านไปหน้าวดั หมู่
ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 350 เมตร 
พร้อมบ่อพักจํานวน 2 
บ่ 

- - 887,000 887,000 887,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

199 โครงการก่อสร้างถัง
ประปา ของวัดปุาดอน
สวรรค ์หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค 
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างถังประปา - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค 
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

200 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6  เส้นซอย
บ้านนางสมอญ  
บัวทอง – ลําห้วยยาง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.  
ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6  
จากวัดศิริวรรณ ถึงทาง
เชื่อมบ้านม่วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ระยะทาง
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

- - 2,320,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

202 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวัง – 
บ้านนายผดุง คําแพงราช 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 
เมตร 

- - 232,000 232,000 232,000 ร้อยละของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

203 โครงการก่อสร้างฝุายน้ําล้น 
ลําห้วยยาง  หมู่ที่ 6  

เพื่อกักเก็บน้ําดิบใช้
ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝุายน้ําล้น 
ลําห้วยยาง 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของฝาย
น้ําล้นที่ไดร้ับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ํา
ดิบในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

204 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากนานายธนากร   
จันทร์ดา – นานายสุเวท   
ศรีพิรมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ระยะทาง 
4x500x0.30 
เมตร 

- - 78,000 78,000 78,000 ร้อยละของถนน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

205 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
เส้น หมู่ที่ 6 จากบ้านนาง
สํารอง  ชํามะลี  – นานาย
สังคม ชํามะล ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

บุกเบิกถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นางเทวัญ – สามแยกบ้าน
นายวุฒิชัย โยธาธร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

- - 301,600 301,600 301,600 ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

207 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 จากบ้านนาย
อนันท์  ถึงสามแยกบ้าน
ม่วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6  จากบ้าน
นางวัง  จันขันตี – บ้าน
นายผดุง คําแพงราช 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 
55.00 เมตร หน้า 

- - 200,000 - - ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
จากบ้านนายวิรัช  ประทุม
ทิพย์ – บ้านนางวิภา   
ผ่อนสําแดง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

บุกเบิกถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3.60 
เมตร ยาว 60 
เมตร 

- - 36,000 36,000 36,000 ร้อยละของ
ถนนลูกรังท่ี
ได้รับการ
บุกเบิก 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

210 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหิน
แห่เป็นสถานท่ีออกกําลัง
กาย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองหินแห ่

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8 จากสามแยก
ประปาถึงนานายประสพ 
บุษราคัม (ต่อจากเดิม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 2,320,000 - - ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง  

212 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการ
เกษตร ขนาดกว้าง 
22 x23 เมตร 

- - 202,000 202,000 202,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

213 โครงการก่อสร้างถนน ราด
ยาง.หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง
จันทร์มี  จันทร์ดี ไปถึงหน้า
วัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน ราด
ยาง.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 296,000 296,000 296,000 ร้อยละของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

214 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  บ้านกะพ้ี 
หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
105 เมตร  

- - 300,000 - - ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน   หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้านขนาด
กว้าง 20x 30 เมตร 

- - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง  

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 9  เส้นสี่แยกบ้านนาง
บัว สีดารักษ์ ถึงที่นายสม
พร  ชัยฤาชา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 464,000 - - ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  

217 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมู่ที่ 9 จากบ้าน 
สจ.มานติย์  อินอําคา ถึง
บ้านนายประมวลชัย  เค
นานัน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง 100 
เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของราง
ละบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

218 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร  
ขนาดกว้าง 20x30 
เมตร 

- - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีที่
ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

219 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมู่ที่ 10  เส้นข้าง
โรงเรียนบ้านผักตบ 
ประชานุกูล 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง 94 
เมตร 

- - 188,000 188,000 188,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

220 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 จากบ้านนาย
สมพงษ์  ศรีไชโยรักษ์ – ถึง
บ้านยายคํามี  บญุเกิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 52,200 52,200 52,200 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  

221 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมู่ที่ 10  จาก
ศาลาประชาคม หมู่บา้น – 
บ้านนายนิดา  ศรดีารักษ์- 
บ้านนายสุการ  สิงห์สาธร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง 250 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จํานวน 4 บ่อ 

- - 649,000 649,000 649,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

222 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นหลังโรงเรียนบ้านผักตบ  
จากบ้านนายพรชัย  อินทร์
อําคา – บ้านนางนงลักษณ์ 
นามประไพร หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร 

- - 218,000 218,000 218,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมู่ที่ 10  จาก
บ้านนายบัวคูณ ชาอามาตย์ 
ถึงบ้านนายศักดิ์ดา บุญเกิด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง กว้าง
0.40 ยาว 135 
เมตร  

- - 300,000 - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

224 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 จากบ้านนาง
สิงหา  ศรีไชโยรักษ์ – บ้าน
นายทวี บุญเกิด  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร 

- - 79,000 79,000 79,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  

225 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 จากถนนโรงเรียน
บ้านผักตบ  ถึงบ้านนาย
อํานวย  เจริญ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

- - 208,000 208,000 208,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

226 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 10  
จากประตูหน้าโรงเรียน 
หมู่ที่ 2 ถึงขอบโรงเรียน
บ้านผักตบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง 200 
เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหลังใหม่ (ข้าง
สระหนองไผ่) หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคมหลังใหม ่

- - 400,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้าน
แม่ถาวร  ลักษณะสิงห์ – 
บ้านนางแกว สิงห์สาธร  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

- - 1,392,000 1,392,000 1,392,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง  

229 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 11
จากบ้านนายสุวรรณ  สิงห์
สาธร  - บ้านนายประสาท  
ทุ่งพิลา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง120  
เมตร  

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

230 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 จากบ้าน
ดอนแคน –โรงเรยีนบ้าน
ผักตบประชานุกูล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

- - 1,392,000 1,392,000 1,392,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

231 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.เส้นโรงเรยีนบ้านปุา
ก้าว – สามแยก หมู่ที่ 12 
เส้นไปบ้านกั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง.ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

- - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.    
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง/
อบจ 

232 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 12 

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมที่ชํารดุ 

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 

-- - 300,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับประโยชน ์

กองช่าง  

233 โครงการก่อสร้าง ฝายน้าํ
ล้นลําห้วยกะพี้ตอนลา่ง 
หมู่ที่ 12  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร 

ก่อสร้าง ฝายน้ําล้น
ลําห้วยกะพี้
ตอนล่าง 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ํา
ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง  

234 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระยะทาง200  
เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

235 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากโค้งห้วยโจด  ถึง
นาพ่อบุญลักษณ์  คําแพง
ราช หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนน ลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ร้อยละของถนน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

236 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ้านพ่อสง่า  
อุดทะดาดวงถึงลําห้วงยาง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนน ลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- - 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของถนน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

237 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากนานางวิไลวรรณ 
ปุริมา – นาแม่ลําไพร  
สีกงหัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนน ลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - 65,000 65,000 65,000 ร้อยละของถนน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  

238 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากนานางเพียร  
เพชรรักษา ถึงลําห้วยยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนน ลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- - 192,500 192,500 192,500 ร้อยละของถนน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

239 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.หมู่ที่ 13 จากบ้าน
นายวันชัย  รสดี ถึงบ้าน
นายสนธยา  โมรีชาต ิ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 35   เมตร  

- - 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

240 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.13 เส้นบ้านนาง
มยุรี ใจแก้ว - บ้านนางขาน  
ชาอามาตย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทางกว้าง 0.40  
เมตร ความยาว 55 เมตร 

- - 200,000 - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

241 โครงการวางท่อประปา จาก
นานายเวียนชัย  วงษ์คํา
พระ- นานายถวิล  เลิศงาม 
หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภค
บริโภค  

วางท่อประปา PVC Ø 
2” ระยะทาง 300 เมตร 

- - 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง  

242 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
เอกสารและโรงอาหาร
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร 

ก่อสร้างตามแบบของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

มีสถานท่ีในการ
จัดเก็บเอกสาร 

กองช่าง  

243 โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ํา คสล. บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 13 เช่ือม ระหว่าง
ศาลากลางบ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ความยาว 
 34 .00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 

- - 100,000 - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

244 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลผักตบ  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีเรียนทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างตามของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ศพด.ที่
ได้มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีเรียน
หนังสือ 

กองช่าง 

245 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 จาก
บ้านนายปราณี คุรมิา 
– บ้านนายสมปอง  
สิงห์สาธร  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คส
ล.กว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 
32.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง/
อบจ 

246 โครงการก่อสร้างที่จอด
รถสําหรับผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
สถานท่ีจอดรถ 

ก่อสร้างตามแบบ
ของเทศบาลตําบล
ผักตบ 

- - 400,000 400,000 400,000 จํานวนที่จอด
รถผู้พิการทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ผู้พิการมี
สถานท่ีจอดรถ 

กองช่าง 

247 โครงการก่อสร้างทาง
ลาดเอียงสําหรบัผู้
พิการ 

เพื่อให้มีทางลาด
เอียงสําหรับผู้พิการ
ที่จอดรถ 

ก่อสร้างตามแบบ
ของเทศบาลตําบล
ผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 จํานวนทาง
ลาดเอียงทีไ่ด้
มาตรฐาน
มาตรฐาน 

ผู้พิการมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

248 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 2 
จุดที่ 1 โคกบักเฒ่า 
จุดที่ 2 หนองสาหร่าย 
จุดที่ 3 วัดสระมณ ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.2 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

249 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.4 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางเวลากลางคืน 

กองช่าง 

250 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.5 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางเวลากลางคืน 

กองช่าง 

251 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.6 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางเวลากลางคืน 

กองช่าง 

252 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.7 
โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสว่าง หมู่ที่ 
7  จากสามแยก
ศาลากลางบ้าน 
–โรงเรียนบ้านกะ
พี ้
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางเวลากลางคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

253 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาสว่าง  
หมู่ที่ 7 จากบ้านพ่อ
สน  จิรอุ่นทอง  
บ้านนายพงษณุ นาม
วงษ ์
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

254 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สว่าง หมู่ที่ 7  จากบ้าน
นายดุงจันทร์   
มุงธิสาร – น.ส.วรรณสา  
กองสู 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ม.7 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

255 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สว่าง หมู่ที่ 7  จากบ้าน
นายบุญทัย คนฉลาด – 
บ้านพ่อใบ  คนฉลาด 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ม.7 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

256 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ม.8 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

257 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ม.9 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

258 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
ม.10 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

259 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.11 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

260 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.12 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

261 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง ม.13 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนไฟฟูา
แสงสว่างท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาด ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน(ขนาด
กลาง) 
ที่หนองสาธารณ 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จํานวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง/
อบจ ฯลฯ 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

263 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่ 1 - 13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่ 1 - 13 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

264 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง 
หมู่ที่ 1 - 13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง 
หมู่ที่ 1 - 13 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

265 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  
จุดที่ 1. จากบ้านนาย
พงษกร 
จุดที่ 2 บ้านนายเจ็ดส ี
จุดที่ 3 รอบลาํห้วย
ดาน 
 

- - 770,000 770,000 770,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

266 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนอําเภอหนอง
หาน เพ่ือเขตไฟฟูา 
แรงต่ําหมู่ที่ 1 เส้นทาง
เข้าสวน  นายพฤฒิ
พงษ์          สิงห์สาธร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 1  
ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- - 225,000 225,000 225,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

267 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนอําเภอหนอง
หาน เพ่ือเขตไฟฟูา แรง
ต่ําหมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดสระ
มณ ี

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 1  
ระยะทาง 753 เมตร 

- - 263,620 263,620 263,620 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

268 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคอําเภอ
หนองหาน เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่  1  จากห้วย
โจดไปเส้นบา้นโพนยอ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 1  
ระยะทาง 3,000 
เมตร 

- - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

269 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคอําเภอ
หนองหาน เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่  1 บ้านนาย
ปั่น  สิงห์สาธร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 1  
ระยะทาง 1,200 
เมตร 

- -  420,000  
 

420,000 420,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

270 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคอําเภอ
หนองหาน เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่  2 หน้า
อนามัยเก่า- สะพานวัด
สระมณ ี

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2  
ระยะทาง 300 เมตร 
สายดับ 2 จุด 

- - 35,750 35,750 35,750 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
     (บาท) 

271 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนอําเภอหนองหาน เพ่ือ
เขตไฟฟูา แรงสูง หมู่ที่ 3 
ทางไปฌาปณกิจสถาน 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3  
ระยะทาง 717 เมตร 

- - 275,550 275,550 275,550 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

272 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ําหมู่ที่  5 จาก บ้าน
หนองกอบง-บ้านนาฮัง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5  
ระยะทาง 375 เมตร 
จํานวน 9 ต้น 

- -  124,000  
 

124,000  
 

124,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

273 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ําหมู่ที่  5 เส้นลาํ
ห้วยยาง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5  
ระยะทาง 950 เมตร 
จํานวน 9 ต้น 

- -  322,000  
 

322,000  
 

322,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

274 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ําหมู่ที่  6 จากสาม
แยกบ่อขยะ ถึงนานาย
ชาตรี  พันสิ่ว  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
ระยะทาง 800 เมตร 
 

- - 308,000 308,000 308,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

275 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนอําเภอหนองหาน เพ่ือ
เขตไฟฟูา แรงต่ํา หมู่ที ่6 
เส้นบ้านพ่ออนันต์ บุตรวงษ์ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
ระยะทาง 500 เมตร 
จํานวน 12 ต้น 

- -  168,000  
 

168,000  
 

  68,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

276 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่  6 บริเวณบ๋ากว้าง
จากถนนลาดยางผักตบ ถึง
นา นายหอม  อารั่ม 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
ระยะทาง 800 เมตร 
จํานวน 20 ต้น 

- - 280,000  
 

280,000  
 

280,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

277 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่  7  เส้นทางจากบ้าน
กะพี-้ดอนบาก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 800 เมตร 
จํานวน 20 ต้น 

- -       
280,000  

 

     
280,000  

 

     
280,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

278 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่  7  ส้นทางจากบ้าน
นายมานิตย์   จันทรมนตรี  
ถึงนานายวีรพงษ ์ วงษ์สง่า 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 230 เมตร 
จํานวน 8 ต้น 

- -  112,000  
 

112,000  
 

  12,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

279 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนอําเภอหนองหาน เพ่ือ
เขตไฟฟูา แรงต่ํา หมู่ที ่7  
เส้นทางจากบ้านนายมานิตย์   
จันทรมนตรี  ถึงนานายวีร
พงษ ์วงษ์สง่า 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7 
ระยะทาง 320 เมตร 
จํานวน 8 ต้น 

- -  112,000  
 

112,000  
 

112,000 
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

280 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนองหาน 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที ่12  
โรงขนมจีนเก่า -  บ้านนาง
รําไพ  สีกงหัน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 
12  ระยะทาง 800 
เมตร 
จํานวน 20 ต้น 

- - 280,000  
 

280,000  
 

280,000  
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

281 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนองหาน 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่  12  
เส้นทางจากบ้านกะพี-้ดอน
บาก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 
12  ระยะทาง 670 
เมตร 
จํานวน 16 ต้น 

- - 224,000 224,000 224,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

282 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนองหาน 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่  7  
เส้นบ้านแม่ประนอม  บํารุง
เจริญ ถึงบ้านนางจารุวรรณ  
บํารุงเจรญิ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 200 เมตร 
 

- - 77,000 77,000   77,000 
 

จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

283 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนอําเภอหนองหาน เพ่ือ
เขตไฟฟูา แรงต่ํา หมู่ที ่6  
เส้นทางจากนานางอรทัย  
บุญเกิด  - นานายสุเนตร  
พรมบุตร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6  
ระยะทาง 500 เมตร  

- - 192,500 192,500 192,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

284 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพ่ือขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมู่ที ่7บ้านพ่อดุง
จันทร์  มุงธิสาร –นา
นางสาววรรณิสา  กองสู 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 100 เมตร 
 

- - 38,500 38,500 38,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

285 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคอําเภอหนอง
หาน เพื่อขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมู่ที่  7 เส้นทาง
จากบ้านนายสน  จริอุ่น
ทอง –บ้านนายพงษ์ณุ  
นามวงษ ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 300 เมตร 
 

- - 115,500 115,500 115,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

286 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  7 บ้านพ่อบุญ
ไทย  คนฉลาด – บ้าน
พ่อใบ  คนฉลาด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7  
ระยะทาง 100 เมตร 
 

- - 38,500 38,500 38,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

287 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  8 บ้านครูฤทธิ์  
รินทร์ระทึก – บ่อนไก่ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
ระยะทาง 600 เมตร 
 

- - 38,500 38,500 38,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

288 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  8 บ้านนางสไบ
แพร  วงษ์อาษา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
ระยะทาง 120 เมตร 
 

- - 46,200 46,200 46,200 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

289 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  8 จากบ้านนาย
สมชาย  โอชารส-ลํา
ห้วยบาก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8  
ระยะทาง 300 เมตร 
 

- - 115,500 115,500 115,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

290 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่   
9ระยะทาง 1,000 
เมตร 
 

- - 385,000 385,000 385,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

291 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  10 จากบ้าน
นายเชิดชัย  โคตรชาลี 
– นานางสมัย  คุริมา  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 
10  ระยะทาง 600 
เมตร 
 

- - 231,000 231,000 231,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

292 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  10 จากบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 – 
นานายสมพงษ์  
เสนาพล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 
10ระยะทาง 300 
เมตร 
 

- - 115,500 115,500 115,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

293 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง 
หมู่ที่  11 จากนานาย
บุญมี  คําวิจิตร -เขต
อําเภอประจักษ์ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่   
11 ระยะทาง 1,000 
เมตร 
 

- - 412,500 412,500 412,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

294 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  12 จากบ้านพ่อ
บุญโฮม  โฮมฟิต ถึงบ้า
นายบุญมือ  โอชารส 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 
12  ระยะทาง 120 
เมตร 
 

- - 46,200 46,200 46,200 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

295 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  12 จากบ้าน
นางสุดธิดา ธิศาลา –
บ้านนายบุญจันทร์  คง
วันดี 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่    
ระยะทาง80 เมตร 
 

- - 30,800 30,800 30,800 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

296 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  12 นางนาพ่อ
แดน  โอชารส ถึงนา
นายสมนึก  จันทร์
อัมพร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่  
12 ระยะทาง 500 
เมตร 
 

- - 192,500 192,500 192,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

297 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  13 จากสาม
แยกนานางลา  บุญเกิด 
ถึงบ้านนางคําพอง  
จันทรขันตี 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่    
13ระยะทาง800 
เมตร 
 

- - 308,000 308,000 308,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  13 จากนานาย
จันทร์  ศรีไชโยรักษ์ ถึง
นานายสมศักดิ์  จันทร
เสนา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่   
13ระยะทาง 400 
เมตร 
 

- - 154,000 154,000 154,000 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 

299 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอหนองหาน เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่  13 บ้านนางคํา
หวาน  คําวิจิตร-เขต
อําเภอประจักษ์ศิลปา
คม 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่   
13ระยะทาง 700 
เมตร 
 

- - 269,500 269,500 269,500 จํานวนไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมภาค
อําเภอหนอง
หาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

300 โครงการอุดหนุน
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
หนองหาน เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมู่ที่  
13 จากนานาย
จันทร์  ศรีไชโย
รักษ์ – นานาย
ฉลาด  ชาอา
มาตย์ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่   13
ระยะทาง 500 
เมตร 
 

- - 192,500 192,500 192,500 จํานวน
ไฟฟูาที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

การไฟฟูา
ส่วนภูม
ภาคอําเภอ
หนองหาน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

              1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  2565 
  (บาท) 
 

301 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล .จากบ้านนางเครือวรรณ   
คณานิตย์ -  บ้านนายประจวบ  
รสดี  หมู่ท่ี 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล . ขนาด 
0.40x0.50x0.10ความ
ยาว 98.60 เมตร 

- 190,000 - - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

302 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ํา 
คสล.จากบ้านนางราณี  
คณานิตย์ -  บ้านนายสําลี  
 ใจแก้ว  หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 
0.40x0.50x0.10ความ
ยาว 73.70 เมตร 

- 140,000 - - - ร้อยละของราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

303 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 1 
หน้าวัดสระมณี บ้านผักตบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.40x0.50x0.10  
ความยาว 69 เมตร พร้อม
วางท่อลาดถนน คสล. 
จํานวน 12 ท่อน 

- 195,100 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 

 

304 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสนอง  สุขศาลา -  
บ้านนายสกล  
 นนทลักษณ ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
ความกว้าง 2.50  เมตร 
ความยาว 38.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
95 ตร.ม. 

- 48,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
305 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
บ้านนางบุญถม  จันดี -  
บ้านนายสําราญ  
 บัวบาน  บ้านผักตบ หมู่ที่ 
2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.10 
เมตรความยาว 216.00 เมตร พร้อม
งานวางท่อลอดถนน คสล. ขนาด Ø 
0.30 เมตร จํานวน 12  ท่อน 

- 420,000 - - - ร้อยละของ
รางระบายน้าํ
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

306 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ด้านข้างโรงเรยีนบ้านหนอง
บัวฝั่งทิศเหนือ  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน : 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 80.00 เมตร  ความหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

- 170,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

307 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศาลาพักศพ บริเวณ
พื้นที่เมรุบ้านหนองบัว หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดพิธีกรรม
ทางศาสนา 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาพักศพ 
ขนาดความกว้าง 13.00 เมตร ความ
ยาว 17.00  เมตร ความสูง 3.50 
เมตร 

- 230,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การจัดพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

       1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

308 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ้านแม่ลบ เดชรักษา 
- นายธนากร   พลเสน หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 
0.60 x 0.12 เมตร ความยาว 
157.00 เมตรบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 
1.00  เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- 400,000 - - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

309 โครงการก่อสร้างหอถังสูงและ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านนาฮังน้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างหอถังสูงและปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้านหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก) 

- 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                                                                                                                                                                                                    หน้า 170 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

               1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

310 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
แม่กอยใจ -  บ้านนางหนู
กาย  โยธาธร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 145.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร พร้อมงานวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 5  ท่อน 

- 313,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

311 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด
ปุาดอนสวรรค์ - บ้านนาย
สมปอง  ศรีสร้อยพร้าว หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 25.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร 

- 53,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

312 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าตําบล 
ผักตบ  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ในการบอกทาง
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบล 
ผักตบ 

ก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าตําบลผกั
ตบ บริเวณถนนทางเข้าบ้านผักตบ 
ทางหลวงชนบท อด.2007  กม.ที่ 
0+200.00 ขนาดความกว้าง 4.76 
เมตร ความยาว 20.61 เมตร ความ
สูง 5.50 เมตร 

- 1,900,000 - - - จํานวนซุ้ม
ประตูทีไ่ด้
มาตรฐาน 

นักท่องเที่ยว
หรือประชาชน
ไม่หลงทาง 

กองช่าง 

313 โครงการปรับปรุงผิวทาง
จราจร โดยการปูพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม จากบ้านนาย
เสาร์ สุวรรณ - บ้านแม่
บุญฮอง  เทพาหล หมู่ที่ 
7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจร 

ปรับปรุงผิวทางจราจร โดยการปู
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
218.00 เมตร ความหนา 0.04 
เมตร 

- 400,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

314 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน 
นางสกาวเดือน อินอําคา - 
บ้านนายอเนก สุวรรณโสภา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
68.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร 

- 153,500 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

315 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากสามแยก
ประปาหมู่บ้าน -  ถนนสายไป
นานายประสพ บุษราคมั  หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
57.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร พร้อมงานวาง
ท่อลอดถนน คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร จํานวน 7  
ท่อน 

- 136,500 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

316 โครงการซ่อมแซมลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจาํหมู่บ้าน
บริเวณที่หนา้ศาลาประชาคม
ประจําหมู่บ้านหนองกุง   
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลังกาย 

ซ่อมแซม ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 15.00 เมตร 
ความยาว 25.00 เมตร 

- 60,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

317 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางสามแยกบ่อนไก่ – 
เส้นทางไปบ่อขยะเก่า  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 
810.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- 50,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

318 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากบ้านนายสมเภท บุญเกิด -  
ทางแยกไปบ้านหนองบัว (ข้าง
วัด)  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 
300.00 เมตร 

- 90,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

319 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
นานางฉวี สุขศาลา –  
นานายเทพพร  สีดารักษ ์ หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
488.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

- 63,900 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

320 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนาย
ศักดิ์สิทธ์ิ  สาครเจริญ -  บ้าน
นางกาญดา  พลเสนา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 24.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 

- 39,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

321 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ 
นนทะชิต - นายเลียง  สุวรรณ
ทอง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดความกว้าง 2.00 
เมตร ความยาว 37.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 

- 41,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

        1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

322 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - 
บ้านนายนิด้า  ศรดีารักษ์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 
x 0.12 เมตร ความยาว 
105.00 เมตร 

- 262,500 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

323 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก
บ้านนายสญัญา สรุิยวงศ์ ( 
สท. เขต1 ) – สามแยกด้าง
หลังวัดบ้านดอนแคน หมู่ที่ 
11 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้าง รางระบายน้ําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 
x 0.12 เมตร ความยาว 
114.00 เมตรบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 
1.00  เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- 291,000 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

324 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจาํหมู่บ้าน
บริเวณด้านรมิสระหลวงบ้าน
ดอนแคน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กําลังกาย 

ก่อสร้าง ลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาด ความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 
20.00 เมตร 

- 109,000 - - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

325 . โครงการซ่อมแซมถนนพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางทิศ
ตะวันตกด้านขา้งโรงเรยีน
บ้านปุาก้าว  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
ความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 160.00 เมตร 
ผิวทางหนา 0.04 เมตร 

- 498,000 - - - ร้อยละ
ของถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

326 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุา
ก้าว หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
40.00 เมตร  

- 94,000 - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

327 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก 
บ้านนายวาทิน  อินอําคา - 
นางคําปุุน  ชาอามาตร  หมู่
ที่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 

รางระบายน้าํคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40 x 0.50 
x 0.10 เมตร ความยาว 
35.00 เมตร 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 0.80 x 0.80 x 
1.00  เมตร จํานวน 1 แห่ง 

- 73,000 - - - ร้อยละของ
รางระบายน้าํ
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

328 โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร 
โดยการปูพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
ทับผิวจราจรเดมิจากบ้าน 
นายรักเดีย่ว  วงษ์คําพระ - นาย
พูนทรัพย์  สิงห์สาธร  หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวทางจราจร โดย
การปูพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตทับผิวจราจรเดมิ 
ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 40.00 
เมตร ความหนา 0.04 
เมตร 

- 90,000 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

329 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ถนนสายทางบ้านผักตบ/น้ําเที่ยง 
- นานายสมศักดิ์  จันทรเสนา 
หมู่ที่ 13  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,100.00 เมตร 

- 69,000 - -  ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

330 โครงการปรับปรุงและ
เคลื่อนย้ายอาคาร
สถานีอนามัยตําบลผัก
ตบเดิม  

เพื่อให้
ประชาชน
ตําบลผักตบมี
สถานท่ี
ประกอบ 
กิจกรรม 

ปรับปรุงและ
เคลื่อนย้าย อาคาร
ขนาดกว้าง 6.15 
เมตร ความยาว 
11.55 เมตร ความสูง  
2.80 เมตร  ถมดิน
ปรับระดับภายใน
บริเวณ ปริมาณดิน 
474.00 ลบ.ม. 

- 604,460 - - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ตําบลผัก
ตบมี
สถานท่ี
ประกอบ 
กิจกรรม 

กองช่าง 

331 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน
นายดาว  พันธ์พินิจ - 
บ้านนางบุญมา  แก้ว
หาดี หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

รางระบายน้าํคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 
0.40 x 0.50 x 
0.10 เมตร ความยาว 
98.00 เมตรบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 0.80 x 0.80 
x 1.00  เมตร จํานวน 
1 แห่ง 

- 116,040 - - - ร้อยละ
ของราง
ระบายน้ํา
ที่เพ่ิมขึ้น 

แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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๐๒ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสง
ค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วย 
งานท่ีรับ

ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

332 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
วิชาญ  บุญเกิด  ถึง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ 260,000 - - - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

333 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
สมบูรณ์  ใต้ชมพู ถึง 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปดิ 
ระยะทาง 100 เมตร 

260,000 - - - - จํานวนราง
ระบายน้ํา 

แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

334 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเห  ล็ก 
หมู่ที่ 12 จากบ้านนาย
นรินทร์  ศิลาแรง - บ้าน
นางสมพร  คําแพงราช 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
73.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 292.00    ตร.
ม. 
ปริมาณงานช่วงที่ 2 : ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
744.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร 
ปริมาณดินลูกรัง 694.40 ลบ.ม. 

116,040 - - - - ร้อยละของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การ
เดินทาง 

กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น      21,952,200 40,985,473 79,831,292 53,640,080 43,693,080  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
         2.1  แผนงานการเกษตร   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1  โครงการอบรมเกษตรกร
ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวะภาพ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้    มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ในเขตตําบล
ผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้   
  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

2 โครงการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้     มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ในเขตตําบล
ผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้         
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ทําปุ๋ยอินทรีย์ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้     มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ในเขตตําบล
ผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้        
  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

4 โครงการดําเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลผักตบและ
กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีรายได ้  
  มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

จัดทําระบบข้อมูลศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้        
  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 
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     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
         2.1  แผนงานการเกษตร   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
5 โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบให้กับ
ครอบครัวทุกหมู่บ้านใน
ตําบลผักตบ 

อบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สํานักปลดั 

6 โครงการส่งเสริม
การจัดทําไร่นา
สวนผสม 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพด้านการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการจัดทําไร่นา
สวนผสม ให้แก่ประชาชน
ที่สนใจ(หมู่ที่ 1-13) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชใน
ฤดูแล้ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ส่งเสริมการดําเนินงาน
ตามโครงการ ส่งเสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้ง
หมู่ที่ 1-13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สํานักปลดั 

8 โครงการอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดําร ิ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

-ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
 

สํานักปลดั 

รวมทั้งสิ้น 310,000 
 

310,000 
 

310,000 
 

310,000 
 

310,000 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและ
ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนอาชีพฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ของผู้
พิการและผู้
ด้วยโอกาส
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้พิการและผูด้้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

2. โครงการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การสนับสนุนอาชีพฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50%ของ
เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็กและเยาวชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของ
องค์กรสตรรีะดับ
ตําบล 

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของ
องค์กรสตรรีะดับ
ตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 80%ของ
สตรมีี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 
 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของ
ราษฎร 

เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ราษฎร 

ส่งเสริมให้ราษฎรใน
ตําบลมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80%ของ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
 

สํานักปลดั 

5. โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตําบลผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

สํานักปลดั 

6 โครงการเพิม่ศักยภาพ
พัฒนาองค์กรสตรรีะดับ
ตําบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานขององค์กร
สตรรีะดับตําบล 

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของ
องค์กรสตรรีะดับ
ตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
 

สํานักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับผูสู้งอายุภายใน
ตําบล 

ส่งเสริมสนับสนุน
ชมรมผูสู้งอายุ ม. 1-
13 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูมากขึ้น 
 
 

สํานักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ชมรมผู้พิการตําบลผักตบ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับชมรมผู้พิการ
ตําบลผักตบ 

ชมรมผู้พิการตําบล
ผักตบ ม. 1-13 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้
พิการที่เข้า
ร่วมชมรม 

ผู้พิการได้รับการ
ดูแลมากขึ้น 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส่งเสริมรายได ้

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมหลังจาก
การทํานา 

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพให้กับราษฎร 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได ้
เสรมิ 

สํานักปลดั 

10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ
การทักษะการดาํเนินชีวิต
เรียนรูสุ้ขภาพพ่ึงตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
หลักแพทย์ทางเลือกวิถี
ธรรม 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
การดําเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
ทักษะการดําเนินชีวิต
เรียนรูสุ้ขภาพพ่ึงตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถี
ธรรม 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ
ให้แก่ กศน.ตําบลผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถี
ธรรม 

สํานักปลดั 

11 โครงการ”น้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฎิบตัิระดับชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมอบรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

 
12 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน
ตําบลผักตบ 

๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลผักตบ ตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่
เพ่ือประชาชน 
๒) เพ่ือส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทํางานร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้ 

เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลผักตบ 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชน
ร้อยละ 
๖๐ มี

ศักยภาพ
เพ่ิมมาก

ขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ 
และสามารถทํา
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

สํานักปลัด กอง  

เป็นเงินทั้งสิ้น 605,600 755,000     755,000 755,000 755,000   
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับ
สร้างและซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยตาม ”
โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี”  

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากจน
ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ครอบครัวที่
ยากจนในเขต

พ้ืนที่  
เทศบาล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวน
หลังคาเรือน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซมและ
สร้างบ้าน 

ประชาชนที่
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

๒ โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว  

1. ลดความรุนแรง 
2. สร้างความ
สามัคคี 

ครอบครัวใน
เขตตําบล 

ผักตบ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมี
ความสามัคคี
เพ่ิมข้ึนและมี
ความสุข 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
 

สร้างความสามัคคี 
ให้ความสําคัญกับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุตําบล
ผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีความ
สามัคคีรักชุมชน 

สํานักปลัด 

4 อุดหนุนกองทุน
ผู้สูงอายุ ตําบลผัก
ตบ 

เพ่ือสนับสนุน
กองทุนผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

กองทุน
ผู้สูงอายุ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จํานวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกองทุน 

ผู้สูงอายุมี
กองทุนสวัสดิ์
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.4  แผนงานงบกลาง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ติดเช้ือ 
-ผู้ปุวยเอดส ์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยให้
สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส์ใน

เขตพื้นท่ี
ตําบล 
ผักตบ 

100,000 100,000 8,500 10,000 11,500 ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและทําการ
รักษา/อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

สํานักปลดั 

2 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตําบล 

ผักตบ 
 

935,800 935,800 935,800 1,017,800 1,123,800 ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 

สํานักปลดั 

3 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ตําบล 

ผักตบ 
 

252,000 252,000 252,000 292,000 330,400 ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                 3.4  แผนงานงบกลาง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีตําบลผักตบ เพ่ือ
ดําเนินงานต่างๆ และสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหน่วยงบริการหรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนกลุม่หรือองค์กรประชาชน 
หรือหน่วยอื่น 
๓. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และ
คนพิการ 
๔. บริหารจัดการพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
๕. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบตัิ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่ว
หน้า 

สํานัก 
งานปลัด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,505,700 
 

1,505,700 
 

1,505,700 
 

1,505,700 
 

1,505,700 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การเสริมสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เสรมิสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการปูองกันสถาบันสําคญั
ของชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสามัคค ี

ส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล
ในการปูองกัน
สถาบันชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80%ของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความสามัคคีและร่วมกัน
ปกปูองสถาบันชาติ 

สํานักปลดั 

2 โครงการ “รักน้ํา รักปุา รัก
แผ่นดิน” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าฯในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
และปุา 

มีปุาและน้าํที่อุดม
สมบูรณ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90 % 
ประชาชน
ใน ทต. 

มีปุาและน้าํที่อุดมสมบูรณ ์ สํานักปลดั 

3 โครงการคลองสวย  
น้ําใส คนไทยมีความสุข 

เพื่อกําจัดผักตบชวา ผักตบชวาน้อยลง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90% 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา 

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
บริโภค และลดปริมาณน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ ทต.ผักตบ 

สํานักปลดั 
 
 

4 อุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสร 

เพื่ออุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบล
สะแบง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

อํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 โครงการ 1 ตําบล 1 ทีม
กู้ภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยักรณี
ฉุกเฉิน 

จัดทีม กู้ชีพ กู้ภัย 
ตําบล ผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

ลดความสูญเสยีจากการ
เกิดภัยฉุกเฉิน ไดม้ากกว่า
ร้อยละ 75 

สํานักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย  การ
ดับเพลิง และวิธีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาเหตสุา
ธารณภัยต่าง ๆ ใน
สํานักงานเทศบาล 

เพื่อเป็นการ
ปูองกันการเกิด
เพลิงไหม้และ
แก้ไขปัญหาเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ 

อบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
90 ของ
เหตุการณ์
ไฟไหม้
และเหตุ
สาธารณ
ภัยอื่น 
ลดลง 

ลดความสูญเสยีอัน
เนื่องมาจากไฟไหม้และ
เหตุสาธารณภัยอื่น ร้อย
ละ90 

สํานักปลดั 

7 โครงการคลองสวยน้ําใส    
ชาวผักตบร่วมใจ ทําความด ี

เพื่อกําจัด
ผักตบชวา 

ผักตบชวาน้อยลง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90% 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้น้ํา 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคบรโิภค และลด
ปริมาณน้ําท่วมขังในพื้นที่ 
ทต.ผักตบ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการปูองกันและ
แก้ไขยาเสพติดตําบลผัก
ตบ 

เพ่ือปูองกันให้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สํานักปลดั 

9 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี     

อุดหนุน ศพจ.
อุดรธานี 

1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หน่วยงาน
ที่ได้รับ
การ
อุดหนุน 

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สํานักปลดั 

10 อุดหนุนตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับท่ีทําการ
ปกครอง    

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองหนองหาน 

1 ครั้ง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 หน่วยงาน
ที่ได้รับ
การ
อุดหนุน 

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สํานักปลดั 
(ปกครอง
อําเภอ) 

11 อุดหนุนโครงการสร้าง
เครื่อข่ายต้านยาเสพติด
ตําบลผักตบ 

อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรหนอง
หาน 

1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หน่วยงาน
ที่ได้รับ
การ
อุดหนุน 

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สํานักปลดั
(สภ.หนอง
หาน) 

12 โครงการค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนตําบล
ผักตบห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนใน
ตําบล 
ผักตบ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 90%
เยาวชน
ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 โครงการปกปูอง
สถาบันสําคัญของ
ชาติเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ 

1. สร้างความปอง
ดอง 
2. สร้างความ
สามัคคี 
3. รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนตําบล
ผักตบ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๘๐ มี
ส่วนร่วม
ในการ
ปกปูอง
สถาบัน
สําคัญ
ของชาติ 

ประชาชานรู้รัก
สามัคคีรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

สํานัก 
ปลัด 

14 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน  

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการปูองกัน
อัคคีภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนตําบล
ผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัย 

สํานัก 
ปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย  
 

๑) เพ่ือฝึกอบรม
การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต. 
๒) เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้
และมีทักษะ
สามารถปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ได้ 

ประชาชนตําบล
ผักตบ และ

บุคลากรของ ทต.. 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การเกิด 
อัคคีภัย
เป็น ๐ 

ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต
.. มีความรู้และ
ทักษะสามารถ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยที่เกิดข้ึน
ได้ 

สํานัก 
   ปลัด 

16 โครงการอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ผู้ประสบภัยทางน้ํา  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการช่วย
ผู้ประสบภัยอย่าง
ถูกวิธี 

ประชาชนตําบล
ผักตบ และ

บุคลากรของ ทต.. 

30,000 
 

- - - - จํานวน
เยาวชน/
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการช่วยผู้ 
ประสบภัยอย่าง
ถูกวิธี 

สํานัก 
ปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ํา 
 

เพ่ือฝึกอบรม
เยาวชนในตําบล 
ผักตบให้มีความรู้ 
มีทักษะในการ
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ํา  

เยาวชนตําบล 
ผักตบ 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การ
ประสบ
ภัยทาง
น้ําเป็น ๐ 

เยาวชนในตําบล
ผักตบมีความรู้ มี
ทักษะ สามารถ
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
น้ําได้ 

สํานัก 
ปลัด 

18 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ  

1.ดําเนินการตาม
มาตรการแผน
ปูองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

ตั้งด่านตรวจ  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน
ครั้งที่ตั้ง
จุดตรวจ 

ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานัก 
ปลัด 

19 โครงการปูองกันสา
ธารณภัยต่างๆ ที่
เกิดข้ึนภายในตําบล 

เพ่ือช่วยเหลือสา
ธารณภัยต่างๆที่
เกิดข้ึน 

ตําบลผักตบ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวน
ครั้งที่เกิด
สาธารณ
ภัย 

ประชาชนที่ได้รับ
สาธารณภัยต่างๆ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานัก 
งานปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม อปพร.
ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
สามารถมากข้ึน 

อปพร.ตําบล 
ผักตบ 

150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๘๐ 
ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
อย่างถูกวิธี 

สํานัก 
   ปลัด 

21 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม  

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

อปพร.ตําบล 
ผักตบ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
๕๐ มี
ขวัญและ
กําลังใจ
ในการ
ปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทํางาน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานัก 
    ปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
       3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 โครงการติดตั้ง
กระจกนูนพร้อม
อุปกรณ์ 

เพ่ือปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดซื้อและติดตั้ง
สัญญาณไฟ

จราจร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ปูองกันและลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

สํานักปลัด 

23 อุดหนุนตาม
โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้กับที่ทํา
การปกครองอําเภอ
หนองหาน 

เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

หนองหาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ปูองกันและลด
ปัญหายาเสพติด 

สํานักปลัด 

24 ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้ง 

เพ่ือจัดการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลผัก
ตบ 

ดําเนินการ
เลือกตั้ง 

นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศมนตรีตําบล

ผักตบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท้องถิ่น
สามารถ
พัฒนาได้
อย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความพร้อมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด
ฯ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
       3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 อุดหนุนโครงการ  
รณรงค์ปูองกัน ประชารัฐ
ร่วมใจปลอดภัยทุก
เส้นทาง โดยศูนย์ปฎิบัติ
การความปลอดภัยทาง
ถนน อําเภอหนองหาน 

เพ่ือปูองกัน
ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 

อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอหนอง

หาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ลดปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานัก
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 โครงการปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาติฯ 

ประชาชนมี
ความสามัคค ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80%ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,885,000 
 

1,885,000 
 

1,885,000 
 

1,885,000 
 

1,885,000 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการจดัการน้ํา
เน่าเสยีในชุมชน 

เพื่อบําบัดน้ําเสียในชุมชน ทุกครัวเรือนใน
ตําบลผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90 % 
ของผู้มา
ใช้บริการ
ตลาด
ชุมชน 

ทุกครัวเรือนในตําบลผัก
ตบมีการบําบัดน้ําเสีย 

สํานักปลดั 

2. โครงการตลาดน่าซื้อ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย 

ตลาดภายใน
พื้นที่ตําบล 
ผักตบ 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90% 
ของผู้มา
ใช้บริการ
ตลาด
ชุมชน 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

สํานักปลดั 
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๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะตาม
หลัก 3 Rs  

1. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

2. ลดปัญหามลพิษ
จากขยะ 

3. สร้างจิตสํานึกให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธีคัด
แยกและกําจัดขยะท่ี
ถูกต้อง 

ทุกครัวเรือนใน
ตําบลผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ขยะที่
ลดลงร้อย
ละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 

2. ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธีคัด
แยกและกําจัดขยะท่ี
ถูกต้อง 

สํานัก 

งานปลัด 

4 อุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
ต าบลผักตบ 

 

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 
๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 

งานปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย ของ
ประชาชนทั้ง 
13 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการลดพุงลดโรค เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 

7 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป ี

เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 

เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมผู้นาํ
ออกกําลังกายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผูน้ํา
ออกกําลังกายให้
มีความรู้
ความสามารถ 

โรงเรียนในเขต
ตําบลผักตบ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 

10 โครงการสร้างลาน
ออกกําลังกายใน
ชุมชน 

เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

1 คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการจัดซื้อเคร่ือง
พ่นหมอกควัน 

เพื่อการปูองกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน     

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ตําบลผัก
ตบ 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซื้อ 

สารเคมีภัณฑ์ 

เพื่อการปูองกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

เคมีภัณฑ์ในการ
ปูองกัน

โรคติดต่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90%
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

สํานักปลัด 

13 โครงการเฝูาระวังน้ํา
อุปโภคและบริโภค 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบล
ผักตบ 13 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีน้าํ
สะอาดในการอุปโภค
บริโภค 

สํานักปลัด 

14 โครงการพ่นหมอก
ควันปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ฝึกอบรม
ประชาชนใน

การปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 

15 โครงการปูองกันโรค
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือการปูองกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

ฝึกอบรม
ประชาชนใน

การปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

เพ่ือการปูองกัน
และควบคุมโรค
เอดส์ 

ฝึกอบรม
ประชาชนใน

การปูองกันและ
ควบคุมโรค

เอดส์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สํานักปลัด 

17 โครงการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี 

ตําบลผักตบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพที่ด ี สํานักปลัด 

18 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านสุขภาพ
เทศบาลตําบลผักตบ 

ผู้บริหาร สท.
พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้าง   มีสุขภาพ
ด ี

ผู้บริหาร สท.
พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้าง  

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพที่ด ี สํานักปลัด 

19 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี 

1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพที่ด ี สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการจัดซื้อชุด
พนักงานเก็บขยะ
พร้อมอุปกรณ์ 

เพ่ือปูองกันโรค
เข้าสู่ร่างกาย 

จัดซ้อชุด
พนักงานเก็บ
ขยะพร้อม
อุปกรณ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
พนักงาน
เก็บขยะที่
ได้รับความ
ปลอดภัย 

พนักงานมีชุดและ
อุปกรณ์ในการ
ทํางานที่ถูกอนามัย 

สํานักปลัด 

21 โครงการจ้างเหมา
คนงานทําความ
สะอาด 

เพ่ือจ้างเหมา
คนงานทําความ
สะอาด 

คนงานเก็บขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
พนักงาน
เก็บขยะ 

มีพนักงานในการ
ปฎิบัติงาน 

สํานักปลัด 

22 เงินอุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม)เชิงรุก
(เงินอุดหนุน) 
สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มีสุขภาพ
ดี 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            4.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด) ในเขต
เทศบาลตําบลผัก
ตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ห่างไกลยา
เสพติด 

สํานักปลัด 

24 เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้านางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัค
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางศวัฒนวรขัติยราช
นารี 

เพื่อการปูองกัน
และระงับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อุดหนุนปศุสัตว์
อําเภอหนองหาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัข
บ้า 

สํานักปลัด 

25 โครงการอุดหนุนสําหรับการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯลฯ 

เพื่อการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน 

สํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
หมู่ท่ี 1-13 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
สัตว์ท่ีไดรับ
การสํารวจ 

ทราบข้อมูล
ในการขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

สํานักปลัด 

เป็นเงินทังสิ้น 1,360,000 
 

1,360,000 
 

1,360,000 
 

1,360,000 
 

1,360,000  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
        5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลฟเผลติโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
1 ปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคารเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ผักตบ 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่เพียงพอ  
มีความปลอดภัย
และถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 100%ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความ
พร้อมในด้านอาคารและ
สถานท่ี 

สํานักปลดั 

2 ปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

เพื่อให ้มีที่
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100%ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีถานท่ี
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
 
 

สํานักปลดั 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV )
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนเด็กนักเรียน
ของ ศพด.ทต.ผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดการเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 ค่าจัดกิจกรรม/
โครงการของเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็กให้มี
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปัญญา 

เด็กและเยาวชนตําบล
ผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100%ของ
เด็ก/เยาวชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก/เยาวชนมีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย,
จิตใจ,สังคม,สติปญัญา 

สํานักปลดั 

5 ปรับปรุงห้องน้ํา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ําท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ 

สํานักปลดั 

6 ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ผักตบ 

เพื่อส่งเสริมเด็กให้มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ผักตบ   

- 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
พัฒนา 

นักเรียนมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สํานักปลดั 

7 ปรับปรุง ต่อเตมิ
ห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ปุาก้าว 

เพื่อให้มีห้องเรียนของ
อาคารเรยีนที ่
เป็นสัดส่วนและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงตามแบบของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่เพียงพอใน
การจัดการเรยีน  การ
สอน 

สํานักปลดั 

8 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศพด.บ้านปุาก้าว 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนเด็กนักเรียน
ของ ศพด.บ้านปุาก้าว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

9 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน
สถานศึกษา 

1.ค่าใช้อาหารกลางวัน 
ศพด. ท้ัง 4 ศูนย์ 
2.ค่าจดัการเรียนการ
สอน(รายหัว)ของศพด.
ทั้ง 4 ศูนย ์

1,095,600 1,095,600 1,095,600 1,095,600 1,095,600 100%ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา 

สํานักปลดั 

10 โครงการปรับ
พื้นบริเวณ
ภายใน-
ภายนอกของ
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อให้บริเวณ
ภายใน-
ภายนอกมีความ
ปลอดภัยต่อเด็ก
และมภีูมิทัศน์ที่
ด ี

ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตาํบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วมอบรม 

ศูนย์เด็กมีพื้นบริเวณ
ภายใน-ภายนอก
ความปลอดภัยต่อ
เด็กและมีภมูิทัศน์ท่ีด ี

สํานักปลดั 

11 โครงการอบรม
สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ
แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร
ทางการศึกษาให้
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนา
การศึกษา 

อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 11 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วมอบรม 

บุคลากรทางศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนา
การศึกษา 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศพด.ทต.
ผักตบ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเกดิการเรียนรู้
และพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด.ทต.ผักตบ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนเกดิการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามวัย 

สํานักปลดั 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช่จ่าย
สถานศึกษา  

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือ 
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 
3)ค่าใช้อาหารกลางวัน 
ศพด. ท้ัง 4 ศูนย ์
4)ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ของ ศพด.
ทั้ง 4 ศูนย ์

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลตําบล
ผักตบ   

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรยีน และ
ได้ทํากิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
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       5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
       5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการจดั
นิทรรศการ
แสดงผลงานและ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมการ
ทดสอบคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 4 แห่ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จํานวนศูนย์
เด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานทาง
การศึกษา 

สํานักปลดั 

15 โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งครูผูดู้แลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการฯ 

ครูผูดู้แลเด็ก 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนครั้งใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

16 โครงการก่อสร้าง 
เสาธงของ 
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเข้าแถวเคารพธง
ชาติของเด็กนักเรียน 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีกิจกรรม
การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ 

สํานักปลดั 

17 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบล
ผักตบ 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 
หมู่ 

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน

ภายในเขต
ตําบลผักตบ 

3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
ครบ ๕ หมู่ 
ร้อยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรียนมี
ร่างการที่
แข็งแรง เจริญ
เติมโต  

กอง 
การศึกษา 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ศพด.บ้านปุาก้าว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเกดิการเรียนรู้
และพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็ก
นักเรียน ศพด.
บ้านปุาก้าว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

19 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
ศพด.บ้านหนองกุง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเกดิการเรียนรู้
และพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็ก
นักเรียน ศพด.
บ้านหนองกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

เป็นเงินทั้งสิ้น 5,495,600 7,795,600 7,795,600 

 
7,795,600 

 
7,795,600  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายของเยาวชน
และประชาชน 

ครุภณัฑ์กีฬา  ชนิดต่างๆ  200,000 200,000 200,000 200,000 เยาวชนใช้
เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน ์

ทุกครัวเรือนในตําบลผักตบมี
การบําบัดน้ําเสีย 

สํานักปลดั 

2. โครงการประกวดขับร้อง 
สรภญัญะ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

จํานวน 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของ คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
และคณุธรรม ของ
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของผู้ที่
เข้าร่วม 
อบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน 

สํานักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 

อบรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของผู้ที่
เข้าร่วม 
อบรม 

ประชาชนในตําบลผักตบได้
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษา  

1. เพื่อส่งเสริมทํานุ
บํารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนที่ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี 

สํานักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมประเพณี
วันลอยกระทง   
 
 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ลองกระทงให้คงอยู่
สืบไป 
2. สรา้งความ
สามัคคีใหเ้กิดขึ้นกับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ ทต 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต

พ้ืนที่ และ
บุคลากรของ 

ทต 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

50,000 
 

จํานวน
ประชาชน 
และบุคลากร 
อบต. ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
องต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ตําบลผักตบ 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2. มีความรู้รัก
สามัคคีในหมู่คณะ 
 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบล  
ผักตบ 

150,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

จํานวนผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามัคคีกันรู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย 

สํานักปลดั 

8 โครงการอุดหนุน
ขบวนแห่งาน
ประเพณีประจําปีทุ่ง
ศรีเมืองอุดรธานี 
ประจําปี 2561 

เพื่อจัดทํางาน
ประจําปี ทุ่งศรีเมือง 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90%  
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการแก่ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 

สํานักปลดั 

9 โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานีในงาน
ประจําปีทุ่งศรเีมือง 
ประจําปี 2562 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธาน ี

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90%  
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการแก่ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 

สํานักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                                                                                                                                                                                                    หน้า 216 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีใน
วันสําคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธ ี

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90%  
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการแก่ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 

สํานักปลดั 

11 โครงการสนับสนุน
งานมรดกโลกบ้าน
เชียง 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานมรดกโลก
บ้านเชียง 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90%  
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการแก่ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 

สํานักปลดั 

เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

1.เพื่อส่งเสรมิความจงรักภักดี
ต่อชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย์  โดยให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม 
2.เพื่อส่งเสรมิการนําพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  มา
ปฎิบัติในชีวิตประจําวัน 
3.เพื่อเผยแพร่ความสําคญั
ของสถาบันพระมหากษตัริย์
พระราชประวัติ  พระราช
กรณียกิจและรําลึกในพระ
มหากรุราธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช  บรม
นาถบพิตร 

คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลผัก
ตบ  กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  กลุม่
พลังมวลชน  
หน่วยงาน  
ราชการ  นักเรียน  
เยาวชน  และ
ประชาชนในตําบล
ผักตบ  จํานวน  
200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 60 

1.ประชาชนทุก
หมู่เหล่าแสดง
ความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุเดช 
3.ประชาชนทุก
หมู่เหล่า
แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักด ี
 
 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

2. โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

1.เพื่อส่งเสรมิความจงรักภักดตี่อ
ชาติ  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความ
มั่นคงของสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริยโ์ดยให้ทุกภาค
ส่วนร่วมกัน 
2.เพื่อเผยแพร่ความสําคญัของ
สถาบันพระมหากษัตริย์  พระ
ราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  
พระมหากรุณาธคิุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 
3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น  สร้าง
ความสามัคคีในตําบลผักตบ 

คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลผัก
ตบ  กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  กลุม่
พลังมวลชน  
หน่วยงาน  
ราชการ  
นักเรียน  
เยาวชน  และ
ประชาชนใน
ตําบลผักตบ  
จํานวน  200 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 60 

1.ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ  พิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์
2.การเผยแพร่ความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์  พระราช
ประวัติ  พระราชกรณียกิจพระ
มหากรณุาธิคณุของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 
3.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชนและประชาชน
ในท้องถิ่นสร้างความสามคัคีใน
ตําบลผักตบ 

สํานักปัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการระลึก
ความสําคญัและความ
เป็นมาของการกําเนดิ
เทศบาล 

ตระหนักเห็น ถึง
ความสําคญัของการ
ปกครองท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีศักยภาพ
ในการ
ให้บริการ 

บุคลากรของเทศบาล
มีความรักความ
สามัคค ี

สํานักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม
เรียนรูต้ามพระราช
กรณียกิจ องค์พ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทย 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้มโีอกาสศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณยีกิจ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล,ลูกจา้ง
เทศบาลและประชาชน
ทุกหมู่เหล่า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ได้รับประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80%ของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

สํานักปลดั 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 มีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ได้รับประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสามัคค ี

ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80%ของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
สามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

สํานักปลดั 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานและกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

เพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของทาง
เทศบาล 

จัดกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล  เช่น งานวันพ่อ
แห่งชาติ  งานวันแม่
แห่งชาติ งานตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล  ,นโยบาย คสช.
และงานอ่ืนๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80%ของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
สามัคค ี

สํานักปลดั 

9 จ้างเหมาบริการ
บุคคลปฎิบตัิงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 

ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ เช่น 
ตัดหญา้ ทําสะอาด ,ดูแล
ทรัพย์สิน ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความ
เพียงพอ 

มีบุคคลากรที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุดหนุนตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีอําเภอ
หนองหาน 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ปกปูองสถาบัน 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
 
 
 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
โครงการที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอหนอง
หาน 

สํานักปลดั 

11 โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ พร้อม
ห้องครัว 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร 

ก่อสร้างอาคารอาคารเก็บ
พัสดุ พร้อมห้องครัว (ตาม
แบบของเทศบาล) 
 
 

-- - 500,000 500,000 500,000 อาคารเก็บ
พัสดุที่ได้
มาตรฐาน 

มีสถานท่ีเก็บเอกสาร
และพัสดุที่เพียงพอ 

สํานักปลดั 

12 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมห้องประชุม
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพื่อให้มีห้องประชุมที่
ทันสมัยรองรับการ
บริการประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ 

ปรับปรุงและต่อเติมห้อง
ประชุม (ตามแบบของ
เทศบาล)  พร้อม 
-ติดตั้งเครื่องเสียง ไมค์
ห้องประชุม 
 

- - 800,000 800,000 800,000 ห้องประชุม
ที่ทันสมัย 

เพิ่มศักยภาพในการ
บริการประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจดัซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ 
พระมหากษตัริย ์

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
จํานวน 2 ซุ้ม 

- - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
ความจงรักภักด ี
พระมหากษตัริย ์

มีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

สํานักปลดั 

14 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เทศบาล
ตําบลผักตบ 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามรองรับ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการ 

ปรับปรุงภูมทัศน์ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
ผักตบ 

- - 300,000 300,000 300,000 มีศักยภาพใน
การให้บริการ 

ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

15 โครงการก่อสร้าง
รั้วเทศบาลตําบล
ผักตบ 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ก่อสร้างรั้ว ทต. 
ผักตบ (ตามแบบ
ของทต.ผักตบ) 

- - 500,000 500,000 500,000 มีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สํานักปลดั 

16 โครงการจดัประชุม
ประชาคมตาํบล 
ผักตบ 

เพื่อรวมรวมข้อมลูมา
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ตําบล 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

17 โครงการจดัอบรม
เชิงปฎิบัติการเพื่อ
ทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เพื่อรวมรวมข้อมลูมา
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

- - 20,000 20,000 20,000 การปฎิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ 
รู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 580,000 
 

2,100,000 2,100,000 2,100,000  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                                                                                                                                                                                                    หน้า 223 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที่  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บรายได้
เคลื่อนที่ ประจําปี 
ของเทศบาล 

บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการมี
ความ
สะดวก 

ลดขั้นตอนในการ
บริการประชาชน 

กองคลัง 

2. โครงการปรับปรุงแผน
ที่และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนทรัพยส์ิน ใน
การออกภาคสนามฯ 

มีข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาได้
อย่างคลอบคลมุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของ
การจัดเก็บ
ภาษี 

เพิ่มรายได้ให้กับ ทต. 
โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นธรรมและ
สะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วย
ค าพุ ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ขุดลอกห้วยค าพ ุ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนล าห้วย
ที่ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น คสล. ล าห้วยค า
กั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล. ห้วยค ากั้ง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

3 โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นห้วยหนองไผ่ 
บ้านป่าก้าว หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 
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ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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แบบ ผ. ๐๒/๑ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกล าห้วย
ค าพุ ม. 1 - 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดป ี

ขุดลอกล าห้วยใน
ต าบลผักตบ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหนอง
น้ าท่ีขุดลอก 

มีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค 
และท า
การเกษตร 

กองช่าง/
อบจ 

5 โครงการขุดลอกห้วยค าพุ
บ้านดอนแคน หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ขุดลอกฝายน้ าล้น - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล.ล าห้วยกะพี้
ตอนล่าง หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้น - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

7 โครงการขุดลอกหนองตา
แดง เพื่อผลิตน้ าประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ การเกษตร
ตลอดป ี

ขุดลอกหนองตา
แดง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

8 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอดทั้งป ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายใน 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนบ่อ
บาดาลที่ตดิตั้ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง/
อบจ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกหนองบ่อ 
ม.2 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อ 
การเกษตรตลอด
ปี 

ขุดลอกหนองบ่อ - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนล า
ห้วยที่ขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

10 โครงการขุดลอกล าห้วยขุม
ปูน หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อ 
การเกษตรตลอด
ปี 

ขุดลอกล าห้วยขุมปูน - - 300,000 300,000 300,000 ล าห้วยขุม
ปูน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

11 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ล าห้วยดาน ตอนวังหิน 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อ 
การเกษตรตลอด
ปี 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝาย
น้ าล้นที่
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง/
อบจ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยบาก บ้าน
หนองกุง   หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอดทั้งป ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้น - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง/
อบจ 

13 โครงการขุดลอกห้วย
น้ าเค็ม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอดทั้งป ี

ขุดลอกห้วยน้ าเค็ม - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ อุปโภค
บริโภค ตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง/
อบจ 

14 โครงการขุดลอกหนอง
น้ าหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลผักตบ 

เพื่อเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นกเป็ดน้ า 

ขุดลอกหนองสระ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวนหนอง
น้ าท่ีขุดลอก 

มีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค 
และท า
การเกษตร 

กองช่าง/
อบจ 

15 โครงการขุดลอกล าห้วย
ขุมปูน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดป ี

ขุดลอกล าห้วยขุม
ปูน หมู่ที่ 3 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ล าห้วยขุมปูน มีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค 
และท า
การเกษตร 

กองช่าง/
อบจ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดป ี

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
ในต าบลผักตบ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนหนอง
น้ าท่ีขุดลอก 

มีน้ าเพียงพอ
ในการอุปโภค 
และท า
การเกษตร 

กองช่าง/
อบจ 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานเทศบาล
ต าบลผักตบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน 

- 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

มีพื้นท่ีในการ
จัดงานท่ี
สะดวก
กว้างขวาง 

กองช่าง/
อบจ 

18 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองสระหลวง ม. 
11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองสระหลวง 

- 200,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง/
อบจ 

19 โครงการติดตั้งป้ายบอก
ทางเข้าส านักงาน ทต.
ผักตบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ติดตั้งป้ายบอกทาง - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

อ านวยความ
สะดวกแกผู่้ใช้
เส้นทาง
คมนาคม 

กองช่าง/
อบจ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาด ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน(ขนาด
กลาง) 
ที่หนองสาธารณ 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง/
อบจ ฯลฯ 

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาด ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน(ขนาด
กลาง) 
ที่หนองสาธารณ 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง/
อบจ ฯลฯ 

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาด ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน(ขนาด
กลาง) 
ที่หนองสาธารณ 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง/
อบจ ฯลฯ 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผักตบ - 
น้ าเที่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 1,600,0000 1,600,000 1,600,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๒๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หนองบ้ว  
- ประจักษ์ฯ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 2,600,0000 2,600,000 2,600,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางนาอัง   - 
หนองกุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 600,0000 600,000 600,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านหนอง
กอบง   - บ้านโคก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 1,600,0000 1,600,000 1,600,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน 
  หนองกุง-นาฮัง     

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 1,600,0000 1,600,000 1,600,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

28 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางม. 1 - ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

- - 2,000,0000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
อบจ/ฯลฯ 

จ านวน โครงการ - 3 28 28 28  

รวมเป็นเงิน 0 6,000,000 
 

119,500,000 
 

120,100,000 
 

120,100,000 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ ๒๓๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้ส านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ส านักปลดัฯ 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ส านักปลดัฯ 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 99,000 99,000 99,000 
 

99,000 99,000 
ส านักปลดัฯ 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อพัดลม 
 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 
ส านักปลดัฯ 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดดี  ไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับส านักงาน  

79,000   79,000   79,000   79,000   79,000   ส านักปลดั 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

-จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี   
 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 ส านักปลดั 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

100,000 100,000 
 

100,000 -100,000 100,000 ส านักปลดั 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อพัดลมไอน้ า   
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้พักคอย 4 ที่น่ัง  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 
12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรส์ าหรบั
งานเก็บเอกสารทั่วไป  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

ครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกทรงสูง 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ส านักปลดั 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนเนอร ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 ส านักปลดั 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่อง ดดูฝุ่น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลดัฯ 
19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 

ขาว-ด า 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 233 
 

 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 
บาน แบบมือจับบิด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลดั 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

ติดตั้งกล้องวงจรปดิส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดัฯ 

22 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องวงจรปิด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดัฯ 

23 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายประจ าศูนย์
กีฬาต าบล 

ผักตบ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักปลดัฯ 

24 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิผนัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
25 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้             14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 กองคลัง 

 
26 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจก 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

 
27 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   79,000   79,000   79,000   79,000   79,000   กองคลัง 

 
28 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบฉีด
หมึก 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 
 
 

กองคลัง 

29 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน แบบมือจับ
บิด 

  30,000   30,000   30,000 30,000   0,000 กองคลัง 

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 ส านักปลดั 

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
    (บาท) 

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 ส านักปลดัฯ 
33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้             14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 ส านักปลดัฯ 
34 แผนงานการศึกษา 

 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เตียงปฐมพยาบาล 
ส าหรับเด็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

35 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด 
LED ขาวด า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

36 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

อ่างล้างจานอลูมิเนยีม
ขาตั้ง 2 หลุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัฯ 

37 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ขาว-ด า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

38 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนาม - - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

39 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบ
ฉีดหมึก 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 
 

ส านักปลดั 

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับ
ส านักงาน  

79,000 79,000 79,000 79,000  79,000 ส านักปลดั 

41 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40,000 40,000  40,000 40,000  40,000 ส านักปลดั 

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังเก็บน้ า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 
43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิเพดาน 30,000 30,000  30,000 30,000  30,000 ส านักปลดั 

44 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 
25 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 24,000 24,000 24,000 ส านักปลดัฯ 
 

45 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบ
ฉีดหมึก 

33,600 
 

33,600 
 

33,600 
 

33,600 
 

33,600 
 

ส านักปลดัฯ 
 

46 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 ส านักปลดัฯ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

47 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่อง 

ดับเพลิง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 36,000 36,000 36,000 36,000 33,600 
 

ส านักปลดัฯ 
 

48 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่อง 

ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิง 40,000 40,000 40,000 40,000 33,600 
 

ส านักปลดัฯ 
 

49 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

50 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน แบบมือจับ
บิด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลดั 

51 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้ส านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 
 

52 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดัฯ 

53 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ 

54 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
   

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 ส านักปลดัฯ 

55 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบฉีด
หมึก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
56 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดัฯ 

57 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์   

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 ส านักปลดัฯ 

58 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊-เก้าอี้
ส านักงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
 

 
59 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

 
60 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ

เครื่องหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม

แบบพกพา 

จัดซื้อเครื่องหาพิกัด
สัญญาณ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
61 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 99,000 99,000 

 
99,000 

 
99,000 99,000 กองช่าง 

 
62 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลม 

 
30,000 30,000 

 
30,000 

 
30,000 30,000 กองช่าง 

 
63 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   79,000   79,000   79,000   79,000   79,000   กองช่าง 

 
64 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์งาน   33,600 

 
33,600 

 
33,600 

 
33,600 

 
33,600 

 
 

กองช่าง 

65 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส ารวจ 

จัดซื้อเครื่องมือวดัความยาว
ของถนน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

 

กองช่าง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลผักตบ 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

 
หมวด 

 
ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

66 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้อเต็นทผ์้าใบ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 กองช่าง 
 

67 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้อผ้าใบเต็นท ์ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กองช่าง 
 

68 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมท่อส่งน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 
 

69 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่อง ดดูฝุ่น 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 
 

70 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ 180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

กองช่าง 
 

รวมท้ังสิ้น 4,528,400 
 

4,528,400 
 

4,828,400 4,628,400 
 

4,789,600 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 “(3) และข้อ ๑3 “(5)  และ
ในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เป็นการน าโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยต้องก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการ 
  การติดตาม 
  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงาน/โครงการ  ตามแผนพัฒนาห้าปี 
ว่าได้ปฎิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม  ที่ก าหนดใว้ในแผนงาน/โครงการ หรือไม่  มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่  และอยู่ในระยะเวลา  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  การประเมินผล 
  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ  แผนงาน/โครงการ  ที่น าไปปฎิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
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  เทศบาลต าบลผักตบ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ 
ข้อ ๒8 เพ่ือเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นายสุนทร        สิงห์สาธร  ประธานสภา ทต.ผักตบ      กรรมการ 
2. นายสมเดช       ศรีไชยโยรักษ์ รองประธานสภา ทต.ผักตบ    กรรมการ 
3. นายพฤฒิพงศ์    สิงห์สาธร สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
4. นางสาวสุลาวัลย์   สมนาม ี ครู กศน.ต าบลผักตบ      กรรมการ 
5. นายยงยุทธ   สิมศรีพิมพ์         ผู้บริหารสถานศึกษา     กรรมการ 
6. นายมงคลชัย      ใจแก้ว ประชาคมต าบล       กรรมการ 
7. นายณรงค์ใย      โสภากุล   ประชาคมต าบล       กรรมการ 
8. นายบุญมา        ศรีนนท์ชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
9. นายปั่น            น้อยกัลยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
10. นางสมทรัพย์   พลเสนา        ปลัดเทศบาล      กรรมการ 
11. นายทวี           แท่งทม  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      กรรมการ 
12.นางสาวนวลจันทร์   สนทิชน  นักวิเคราะห์ฯ               กรรมการ 
 
เทศบาลต าบลผักตบ  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลผักตบ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข 
                   ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
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ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
*************************** 
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