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คํานํา 

 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมขอ ๑๗ โดยใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนความตองการอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ชักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

“พัฒนาทองถ่ิน” หมายความวาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบลแผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป
ประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลผักตบ  และคณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕7๐) ฉบับนี้จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลผักตบอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
        งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
              เทศบาลตําบลผักตบ 
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สวนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 

      จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 9  มิถุนายน  2539 และยกฐานะเปนเทศบาลผักตบ  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันท่ี  31 สิงหาคม  2555   สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี  275   หมูท่ี  2  บานผัก
ตบ ตําบลผักตบ  เปน  1 ใน  12  ตําบลในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลดอนหายโศก   อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลหนองหาน,ตําบลหนองไผ อําเภอหนองหาน                      
                                          จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ตําบลโพนงาม    อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลนามวง   อําเภอประจักษ   จังหวัดอุดรธานี 

โดยตําบลผักตบ อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอหนองหานระยะทาง  14  กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดอุดรธานีมา
ทางทิศตะวันออก ระยะทาง 24  กิโลเมตร  จากเสนทางถนนสายอุดร  -  สกลนคร 4  กิโลเมตร  
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แผนท่ีและแนวเขตเทศบาลตําบลผักตบ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เนื้อท่ี     เขตปกครองเทศบาลตําบลผักตบ มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

     - ตําบลผักตบสภาพพ้ืนท่ีปจจุบัน  สวนใหญเปนท่ีราบ และท่ีเนินบางพ้ืนท่ี สภาพดินเปนเปนรวน
ปนทราย   มีแหลงน้ําธรรมชาติและหวย   
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      -  มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศรอนอบอาวในฤดูรอน และหนาวเย็นมากในฤดู
หนาว เดือนท่ีมีอากาศรอนอบอาวมากท่ีสุด คือ เดือนเมษายน  และหนาวเย็นท่ีสุด คือ เดือนมกราคม 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
     -  ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน  ดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายกรวด        
ลึกลงไปเปนดินเหนียวปนกรวดและดินเหนียว  ระดับความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  ปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ํามาก  โดยท่ัวไปใชประโยชนในการทํานา     

      
2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง      

มี  13  หมูบาน     2   เขตการเลือกตั้ง    คือ 

         เขตเลือกตั้งท่ี 1    มี   7  หมูบาน  ประกอบดวย  
                                 1. บานหนองกอบง หมู 4 
                                 2. บานนาฮัง หมู 5  
                                 3. บานปากาว หมู 6  
                                 4. บานกะพ้ี หมูท่ี 7   
                                 5. บานหนองกุง  หมู  8  
                                 6. บานหนองแหว  หมู 9  
                                 7. บานปากาว หมูท่ี 12   
               
        เขตเลือกตั้งท่ี 2  มี   6  หมูบาน  ประกอบดวย 
                                1. บานผักตบ หมูท่ี 1  
                                2. บานผักตบ หมูท่ี 2  
                                3. บานหนองบัว หมูท่ี 3 
                                4. บานผักตบ หมูท่ี 10   
                                5.  บานดอนแคน หมูท่ี 11 
                                6. บานผักตบ หมูท่ี 13 

          เนื้อท่ี     เขตปกครองเทศบาลตําบลผักตบ มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
           ประมาณ 37,984 ไร หรือประมาณ 61.50  ตารางกิโลเมตร 
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          2.2 การเลือกตั้ง 
-  การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 1 คน และ

สมาชิกสภาเทศบาล โดยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต ละ 6 คน รวมเปน 12 คน 
 

3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  
        จาํนวนประชากรและความหนาแนนประชากร  จากขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎรของอําเภอ 

หนองหาน   ของเดือนกุมภาพันธ  2564  ตําบลผักตบจํานวนประชากรท้ังสิ้น  8,825  คน  จําแนกเปน  
 ชาย  4,408  คน  หญิง  4,417  คน   

 
   หมูท่ี บาน จํานวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม(ชาย+หญิง) 

1 บานผักตบ 223 426 427 853 

2 บานผักตบ 288 574 540 1,114 

3 บานหนองบัว 142 243 248 491 

4 บานหนองกอบง 135 192 223 415 

5 บานนาฮัง 166 352 351 703 

6 บานปากาว 313 510 491 1,001 

7 บานกะพ้ี 120 203 199 402 

8 บานหนองกุง 246 427 473 900 

9 บานหนองแหว 97 173 164 337 

10 บานผักตบ 196 318 322 640 

11 บานดอนแคน 141 282 257 539 

12 บานปากาว 209 362 408 770 

13 บานผักตบ 173 346 314 660 

 รวม 2,469 4,408 4,417 8,825 
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4.สภาพทางสังคม 
       4.1  การศึกษา 
            1)  มีโรงเรียนประถมศึกษา   6  แหง  ไดแก 
  1.  โรงเรียนบานผักตบประชานุกูล 

2.  โรงเรียนบานหนองบัว 
3.  โรงเรียนบานนาฮังหนองกอบง 
4.  โรงเรียนบานหนองกุงดอนบาก 
5.  ศูนยการศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษบานกะพ้ี 
6.  โรงเรียนบานปากาว   

                2)  ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลผักตบ   (กศน.)   1   แหง 
           3)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   4   แหง  ไดแก 
  1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผักตบ 

2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากาว 
 

 4.2 สาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักตบ           จํานวน  1     แหง 
       -   กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตําบลผักตบ      จํานวน   1    กองทุน 
  -   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) 
          4.3 อาชญากรรม 
                  - 
 

 4.4 ยาเสพติด 
        - เทศบาลตําบลผักตบ ใหความสําคัญเก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติด 
          4.3 การสังคมสงเคราะห 
         เทศบาลตําบลผักตบ ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๔)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง 
(๕)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน 
(๖)  จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  หนา 6 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนสง 

หมูท่ี 

จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟลท
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลกูรัง
(สาย) 

ทางลําลอง 
(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 - 
ถนนเช่ือมระหวางตําบล 4 - - - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หนวยงานอ่ืน 

1 - - - 

          
          5.2 การไฟฟา 

     -  ไฟฟาสาธารณะ       จํานวน      28    จุด 
     -  ไฟฟาสองสวางถนน  จํานวน      390   จุด    
 

          5.3 การประปา 
     -  ประปาขนาดใหญ                      จํานวน     2    แหง 
     -  ประปาขนาดเล็ก   จํานวน      18     แหง 
 

          5.4 โทรศัพท 
     - โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 

          5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
     -  ท่ีทําการไปรษณียตําบลผักตบ   1  แหง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
     - ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก  รองลงมาไดแกทําการเกษตรอยางอ่ืน   

นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกไมผล  ไมยืนตน  เชน  มะมวง  มะพราว  พืชผักสวนครัว ไดแก  ผักตางๆ เชน  
ถ่ัวฝกยาวและหอม   

-  ดานการเลี้ยงสัตวไดแก  โค  กระบือ  สุกร  เปดและไก 
หนวยธุรกิจ 
     -  ปมน้ํามันและกาซ    9 แหง 
     -  โรงสีขาว     12 แหง 
     -  โรงทําขนมจีน    1 แหง 
     -  รานซอม/เชื่อม    1 แหง 
     -  รานคา    53      แหง 
     -  รานเสริมสวย                             2     แหง 
     -  ตูโทรศัพท                     -      แหง 
     -  รานอินเตอรเน็ต                         1    แหง 
     -  รานซอมเครื่องไฟฟา                    1     แหง 
     -  โรงน้ําดื่ม                                 3       แหง 
 
6.1 การเกษตร 

หมูท่ี บาน 
พ้ืนท่ี 

ท้ังหมด
(ไร) 

พ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตร(ไร) 
ท่ีนา ท่ีไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก ยางพารา พ้ืนท่ีเกษตร

อ่ืนๆ 
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 ปากาว 2,740 1,283.75 30 17 10 5 5 50 1,400.75 
7 กะพ้ี 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 หนองแหว 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 ปากาว 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 
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        6.2 การประมง 
  ในเขตเทศบาลตําบลผักตบ ไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเทานั้น 
        6.3 การปศุสัตว 

การปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลผักตบ  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปน
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภคเองในครัวเรือน 
        6.4 การบริการ 

1. รีสอรท    จํานวน 1  แหง 
                     2. รานอาหาร/คาราโอเกะ  จํานวน 8  แหง 
  3. รานขายสงไอศกรีม   จํานวน  1  แหง 
        6.5  การทองเท่ียว 
           1.  กลุมรองเทาหนังโอท็อป  

          2.  สักการะพระพุทธพิบูลยธนาภิรมย  วัดสระมณี  บานผักตบ 
 3.  สวนแคนตาลูป 

        6.6 อุตสาหกรรม 
1. โรงงานขนมแปงทําขนมจีน      จํานวน   1 แหง  
2. โรงงานผสมยางมะตอย  จํานวน   1 แหง  

        6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน    2     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      1 แหง 
รานคาตางๆ  66 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      2 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลผักตบ  ดังนี้  กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมผลิตถังอาหารหมู 
        6.8 แรงงาน 
                   จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในผักตบ  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  14  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง 

บาน หมูท่ี 
1 วัดศิลาอาสนบานฝาง ผักตบ 2 
2 วัดปาเมตตาพุทธคุณ ผักตบ 2 
3 วัดประทุมทองวราราม หนองบัว 3 
4 วัดโพธิ์ศรีสําราญ  หนองกอบง 4 
5 วัดโพธิ์ชัย นาฮัง 5 

6 วัดปาสุวรรณนาฮัง นาฮัง 5 
7 วัดศิริวรรณ   ปากาว    6 

8 วัดปาดอนสวรรค ปากาว    6 
9 วัดปาปุญญาราม กะพ้ี 7 

10 วัดสวางศรีสมพร หนองกุง 8 
11 วัดสวางวณาราม หนองแหว 9 
12 วัดปาเมตาปญญาฯ ผักตบ 10 
13 วัดสวางวราราม ดอนแคน 11 
14 วัดสระมณี ผักตบ 13 

 
7.2  ประเพณีและงานประจําป 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญเบิกบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแหหลวงพอแกว  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 -  การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด (บุญเดือนสี่) 
 -.  การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 -  การจัดงานประเพณีบุญกฐิน 

- การจดังานประเพณีลอยกระทง 
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8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
 1.  ภาษาถ่ิน ภาษาอีสาน  
          2.  การจักสานเครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบาน  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  สานแห 
 
 
8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 1.  รองเทาหนัง 
 2.  ผลิตภัณฑจากตนกก 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ํา 

1)  ลําหวย               7 สาย 
2)  บึง,หนอง,ฝาย,คลอง             32 แหง 

9.2  ปาไม 
  1)  สวนปาชุมชน      -    แหง 
  2) พ้ืนท่ีปาฟนฟูตามธรรมชาติ      -   แหง 

9.3  ภูเขา 
 -  ไมมี 
9.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลผักตบ สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  เปนท่ีนา  ไร  สวน  ท่ีอยู
อาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็
เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได ตองอาศัยน้ําดิบจาก
แหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไม
สามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูก
ตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ีพักผอนหยอน
ใจของประชาชน ฯลฯ   

10. อ่ืนๆ (ถามีระบุดวย) 
-ไมมี 
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สวนที ่2 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

1. แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”หรือเปนคติพจน ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาต ิ อันไดแก การมีเอก
ราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  ความเจริญ เติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยู ดี มีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความ
ม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปน
ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ี
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต      มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมี
ประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถสรางรายไดจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการ
พัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีมีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอวิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริภาคโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความ
เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวมโดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
  1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของปะเทศ 
  4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยัง่ยืนของ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

  1.2 ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ
  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศมีความม่ันคงในเอกราช
และอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ 
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
คนไทยไดรับการพัฒนา ใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ“รู
รับ ปรับใช”เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได
อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิง ไวขางหลัง 
  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็น
การพัฒนาดังนี้ 
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  1.2.1 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย    เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยู ในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใชกลไกการแกไข
ปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลัก     ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ
ดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขง มีเปาหมายพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1)“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงา
ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายรวมท้ังความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับ
บริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน”เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมขนสงโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สรางคุณคาใหมในอนาคต”ดวยการเพ่ิม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางพ้ืนฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีคนเกงและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความพรอมท้ังกายใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอด
ออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย มีทักษะสูงเปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อนโดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา เพ่ือสวนรวมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถ
พ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
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1.2.5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิ
บาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งใน
การกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามารวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
โดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 
1.2.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
แขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให มุงผลสมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความ
ทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนการนําดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซ่ือสัตยสุจริต   ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความ
เหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

2.1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)อยูใน

หวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสะสมมานานทามกลางสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขน   มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิด
กันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี       การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวติความเปนอยู
ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     อยางมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร
เกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรค   ตอการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทาย
อยางมากท่ีประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ทามกลางการแขงขันในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงานสวน
ใหญมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงตั้งแตป ๒๕๕๘ และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรม อยางรวดเร็วซ่ึงเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ
รายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพขาดความโปรงใส และมีปญหา
คอรัปชั่นเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ีบางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกท้ิง
อยูขางหลัง ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็เปน
ท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการจะพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร ในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการ
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วิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงตองดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานกลุมท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมท่ีอยูในตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการ 
เปาหมายและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 
พรอมท้ังตองสงเสริมบทบาท สถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยมท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม นอกจากนั้นในชวงเวลาตอจากนี้ไปการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง
ตางๆ ใหสูงข้ึนภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตาม
เกณฑเมืองนาอยูท่ีเหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหท่ัวถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายได
จาก พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง   และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยูเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 

นอกจากนั้น ๕ ป ตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสําคัญท่ีประเทศไทยยังจะตองผลักดันใหการคา
การลงทุนระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญควบคูไปกับการสงเสริมลงทุนและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจําเปนท่ีจะตองทําความตกลงดานการคาและการลงทุนและการรวมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือการพัฒนาใหขยายวงกวางข้ึนท้ังในรูปของความตกลงทวิภาคี   กรอบพหุภาคีตางๆ ควบคูกับการผลักดันให
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณมากข้ึน รวมท้ังการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสงเสริมการ
ลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับดังกลาวจะเปนประตูแหงโอกาสของ
ประเทศไทยในการใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีและสามารถจะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการผลักดันใหความ
เชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหวางประเทศมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุด
เชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและ
ตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานในขณะเดียวกันก็ตองเตรียมความพรอมเพ่ือใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพ
สูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับวาเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสรางสังคมผูประกอบการและ
สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศอยางจริงจังเพ่ือสรางผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ 
รวมท้ังเปนการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม และในอาเซียน ความรวมมือระหวางประเทศท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนาสําคัญสําหรับประเทศไทยในชวง
ตอจากนี้ไปเปนความรวมมือทางการคาและการลงทุนทางเศรษฐกิจความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดลอม และ
ความรวมมือดานความม่ันคงในมิติตางๆ ในทุกกรอบความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท้ังการผลักดัน
ใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากกรอบความรวมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีท่ีมีอยูแลวในปจจุบันและการทําขอตกลง
ใหมๆ ในระยะตอไปภายใตแนวคิดการคาเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนการพัฒนานอกอาเซียน ท้ังนี้ โดยสงเสริมความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกดานใหเปนบทบาทท่ีสรางสรรคของประเทศไทย และการสนับสนุนการแกปญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ําใน อนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการนํากฎเกณฑระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลท้ังในดาน
คุณภาพสินคาและบริการ สิทธิแรงงาน ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความโปรงใส และอ่ืนๆ มาเปน   แนว
ปฏิบัติและบังคับใชสําหรับประเทศไทย 
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ดังนั้น ภายใตเง่ือนขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกดานดังกลาวทามกลาง
แนวโนมโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ กําลังเรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใชใน
การเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญในการตอสูในสนามแขงขันของโลกและการใชในกา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยท่ีจะตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทาง
ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ใหเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย และ
การปฏิรูปใหการบริหารจัดการ   มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดาน
กฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผนดิน โดยท่ีแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการดําเนินธรุกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมท้ังท่ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด รวมถึงการใชนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินคาและบริการท้ัง
ในระดับพ้ืนบานจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใน วงกวาง ดังนั้น การพัฒนาในชวง 
๕ ป ตอจากนี้ไปจะเปนชวงท่ีมุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาท่ีเกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนํามาใชในทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขยายและสรางฐานรายไดใหมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึน
ควบคูไปกับการตอยอดฐานรายไดเดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเปนธรรมโดยมีท่ียืนสําหรับทุกคนในสังคมและไมท้ิง
ใครไวขางหลัง และเปนการพัฒนา ท่ีเกิดจากการผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาคสวน (Thailand 
4.0) 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตแนวคิดและแนวทางดังกลาวขางตนเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตาม
เปาหมายในชวงระยะเวลาตางๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดเนนย้ําถึงความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนกลไกการบริหาร
ราชการแผนดินสําคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายดาน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาล 
ในทุกระดับ ปลอดคอรรัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคสวนใหมีคานิยมท่ีดีงามมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชนของ
สวนรวม และดวยสภาพปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอนในขณะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกประเทศท่ีจะ
สงผลตอการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแกปญหาจุดออนดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลได
อยางจริงจังนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญสําหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวเปนกรอบ
แนวทางท่ีจะกํากับทิศทาง ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักรวมกันวาประเทศไทยจําเปนตองมีการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติใหเปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) โดยวาง
แนวทางการพัฒนาหลักท่ีตองดําเนินการภายใตทุกรัฐบาลอยางตอเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว 
โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวจะเปนกรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ มีบูรณาการ
กัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะดานในระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกันภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมายในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตองมีความตอเนื่องในการแกปญหารากเหงาและ
การพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ังตองมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลใหสามารถกํากับใหเกิดความเชื่อมโยง
ยกระดับยุทธศาสตรสูการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินงานในระดับปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีเปนผลผลิต 
ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด 

การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปน ๕ ป แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติโดยท่ียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป    พรอมท้ังประเด็นยุทธศาสตรและแนวทาง
หลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะยาวของประเทศท่ีไดกําหนดไวโดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนเครื่องมือหรือ
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กลไกสําคัญท่ีสุดท่ีถายทอดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติในลําดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูการ
บรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไกตามลําดับตาง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะตองบรรลุใน ๕ ป แรกอยางชัดเจนท้ังใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ปนั้น ไดพิจารณา และวิเคราะหถึงการ
ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินการตอไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๕ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๕ - 
๒๕๗๙  ซ่ึงเปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว
ภายในป ๒๕๗๙ ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในระดับภาพรวมและ
รายสาขาของการพัฒนาจึงเปนรายละเอียดและองคประกอบของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ในทุกดาน โดยท่ี
แผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไปก็จะกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนามารับชวงเม่ือผาน ๕ ปแรกของชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ผานไป 

2.2 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ปท่ีจะสามารถ

ตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมีหลักการสําคัญของ
แผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือใหเกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซ่ึง
เปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ  สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ  สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดี มีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันทในขณะท่ี
ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึง
และเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณี
และวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมี
ความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคมมีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพรวมถึงการสรางคนใหใชประโยชน
และอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ีวิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยาง
สันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจดอยกวา 
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๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  มาเปน
กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตาง 
ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซ่ึงเปนการยอมรับรวมกัน
นั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะ
ของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการ
พัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    ท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิตมีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี 
มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มี
ความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐาน
การผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน 
การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษย
ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากร ชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนด
เปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ ใหสูงข้ึน 
นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช ภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้น
กําหนดเปาหมายท้ังในดานรายได ความเปนธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลางการสรางสังคมท่ีมี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๖. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ  สงตอแนวทางการพัฒนา
และเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี ๑๒  จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน
และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญ
ท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผาน ๆ มา ในการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะยาวของยุทธศาสตรชาติและการเปนกรอบกํากับเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับ
ใหสามารถดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลองเปน
สาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปน
แนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและ
กําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ ในดานตาง ๆ 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  เพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 
2.๒ ตัวช้ีวัด  

2.2.1 ประชากรอาย ุ๑๓ ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน    
2.2.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
2.2.5 เด็กรอยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
2.2.6 จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๓๐ ตอป 
2.2.7 ผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานแหงชาติเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน 
2.2.9 การมีงานทําของผูสูงอาย ุ(อาย ุ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมข้ึน 
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐ 
2.2.11 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๘๕ 
2.2.13 จํานวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๒๐ 
2.2.14 ประชากรอาย ุ๑๕ – ๗๙ ปมีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา ๑๘ คน ตอประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเลนกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
2.2.17 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ลดลง 
2.2.19 รายจายสุขภาพท้ังหมดไมเกินรอยละ ๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอาย ุ๑๓ ปข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิม 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

๓.๑.๑ สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีวินัย มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตประจําวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพรศาสนาใหชี้แนะแนวปฏิบัติการดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตอง 
เขาใจงาย นําไปปฏิบัติไดจริง 

๓.๑.๔ สรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนการจัดระเบียบ
ทางสังคม การกําหนดบทลงโทษทางสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรคท่ีสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมอันดีในชวงเวลาท่ีมีผูชมมากท่ีสุด 

๓.๑.๖ หลอหลอมวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนในสังคมไทย อาทิ 
การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานเปนทีม 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
๓.๒.๑ สงเสริมความรูอนามัยแมและเด็กแกพอแม กําหนดมาตรการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและ    
         การทํางาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ สนับสนุนสื่อใหเสนอ 
         ความรูในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับพัฒนาการสมองแตละ 
        ชวงวัย สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา 
3.2.3 พัฒนาศูนยฝกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีไดมาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ

แรงงาน เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลความตองการและการผลิตกําลังคน จัดตั้ง
ศูนยบริการขอมูลและใหคําปรึกษาในการเปนผูประกอบการรายใหมและอาชีพอิสระสงเสริมให
สถานประกอบการกําหนดมาตรการการออมท่ีจูงใจแกแรงงาน 

3.2.4 จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุวัยตน ใชมาตรการทาง
การเงินและการคลังใหมีการจางงานผูสูงอายุ บริการขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กให

เหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ี และแนวโนมการลดลงของประชากรวัยเด็ก 
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูท่ีเนนสมรรถนะ ปรับระบบคาตอบแทน และการประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ 
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียน 
3.3.4 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจ/สรางความรูความเขาใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี

ศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชนและผูเชี่ยวชาญท้ังในและ

ตางประเทศพัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ 
3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี

ใหเอ้ือตอคนทุกกลุมเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง 
3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
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    ๓.๔ ลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
3.4.1 พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี สามารถคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพดวย

ตนเอง และการกํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
3.4.2 สงเสริมการออกกําลังกาย/โภชนาการท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย สนับสนุนใหชุมชนจัดพ้ืนท่ีและ

สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการสงเสริมการตลาดในผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอ

สุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทํานโยบายสาธารณะตามแนวคิด “ทุก

นโยบายหวงใยสขุภาพ” 
3.4.5 สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผานการสื่อสาธารณะท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

พัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางถนน 
๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในแตละ เขตบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงการใหบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกัน 

3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังใหมีการรับภาระคาใชจายรวมกันท้ังภาครัฐและผูใชบริการ
ตามเศรษฐานท่ีไมกีดกันการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนของกลุมผูมีรายไดนอย 

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานตางชาติและนักทองเท่ียว 
3.5.4 บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันท้ังเรื่องสิทธิประโยชน การใช

บริการ งบประมาณการเบิกจาย และการติดตามประเมินผล 
๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

3.6.1 ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ีตองการการพักฟนกอนกลับบานและสงเสริม

ธุรกิจบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและเทคโนโลยีทางการ

แพทยในการฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ 
 3.6.4 พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดลอม ระบบขนสงสาธารณะ 

อาคารสถานท่ี และท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ 
๓.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

3.7.1 สรางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งของครอบครัวอาทิ การใชสื่อเพ่ือ
สรางเสริมคุณคาของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหสมาชิกไดติดตอสื่อสารกัน 

3.7.2 กําหนดมาตรการใหครอบครัวท่ีเปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได อาทิ การเขาถึงบริการภาครัฐ 
และการใหผูสูงอายุหรือผูมีประสบการณสาขาวิชาชีพตางๆ ในชุมชนรวมเปนผูดูแลสมาชิก 

3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงไดรวมท้ังรวมกับ
ชุมชนในการวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาพ้ืนท่ี 

3.7.4 สงเสริมผูเผยแผศาสนาใหประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคําสอนของศาสนาและเรงฟนศรัทธา
ใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

3.7.5 สนับสนุนใหผูผลิตสื่อนําเสนอขอมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสรางกระแส   เชิงบวกแก
สังคม 
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2) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลาในสังคม 
๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด 
   ๑.๒ เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 
   ๑.๓ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
 2.1.1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และ

แกไขปญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับ
สวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา รอยละ 15 ตอ

ป 
2.2.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41 เม่ือสิ้นสุดแผน 
2.2.3 การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชํากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดเพ่ิมข้ึน 
2.2.4 สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดสวนหนี้สินตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 
2.2.6 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับรอยละ 90 โดยไมมี

ความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวาง
พ้ืนท่ี 

2.2.7 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ีและภูมิภาคลดลง 

2.2.8 สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40) และท่ีเขารวม
กองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 

2.2.9 ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.10 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 
2.2.11 สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา 

อยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย 
3.1.2 จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลโดยรัฐจัดใหมีกลไก

ชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ท่ีครอบคลุมการชวยเหลือดานคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือให
ประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได 

3.1.3 สรางโอกาสการมีท่ีดินของตนเอง และการยกระดับรายได โดยรัฐเขาไปสนับสนุนการมีท่ีดินทํากิน
อยางยั่งยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความชํานาญการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร 

3.1.4 กําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนท่ีมีรายได
นอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ท่ีมีรายไดต่ําสุดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ียากจนใหเพียงพอท่ีจะ
ดํารงชีพไดการสนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคใหกับประชากร
กลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาชุมชนแออัดในเมือง 

๓.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึน

ระหวางพ้ืนท่ี โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครแูละโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดย
ใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาด
แคลนครูผูสอน 

3.2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีผานการพัฒนาระบบสง
ตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
พรอมท้ังนําเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการแกปญหาการ
ขาดแคลนแพทยเฉพาะทางในพ้ืนท่ีหางไกล 

3.2.3  เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสราง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุม
ของสวัสดิการดานการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดใน
ทุกพ้ืนท่ี 

3.2.4 สงเสริมและจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก - 
เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาส
ทางสังคมไดอยางเทาเทียม 

3.2.5   ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขัน ท่ีเปนธรรม 
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๓.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สรางและพัฒนาผูนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจให
เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 

3.3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองคความรูในชุมชน
เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ีกับ
เศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียว 

3.3.4 สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือนการปรับองคกร
การเงินของชุมชนใหทาหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบานตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืม
และการออมและจัดต้ังโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณเปนแมขาย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
3) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพ่ิมรายไดตอหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและรายไดใหม 
๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปนผลประโยชน

อยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และ

พัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินคาและ

บริการ 
๑.๒.๒ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหฐาน
การผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความม่ันคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมแหงอนาคต ท่ีใช
เทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมบนฐานของความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัวสูเศรษฐกิจฐาน
บริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนใหสนับสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยรวมท้ังพัฒนาสังคมผูประกอบการ 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
การผลิตและบริการ การคาและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใหสนับสนุนบริการทาง
การเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวงแผนฯ 12 ไมต่ํากวารอยละ 5 รายไดตอหัวไมต่ํากวา 

8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศไมต่ํากวา รอยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอปและอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป 

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป ผลิตภาพการผลิตของปจจัย

แรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 
2.2.5 อัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูท่ีรอยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงคาง ณ สิ้นแผนฯ 12 ไม

เกินรอยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินรอยละ 2 ตอ GDP 
2.2.6 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยป

ละ 47,000 ลานบาท 
2.2.7 จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผูประกอบการท่ีเขาขายตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยูในกลุม 1 ใน 25 ของประเทศ

แรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 
2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จากบริการภาครัฐ) ขยายตัว

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3, 4,5 และ 6 ตอป ตามลําดับ 
2.2.10 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน ในป2564พ้ืนท่ีการทํา

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนเปน 5 ลานไร ในป 2564 
2.2.11 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 
2.2.12 รายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท อันดับความสามารถในการแขงขันดานการ

ทองเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไมต่ํากวาอันดับท่ี 30 
2.2.13 สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 45 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ 12 
2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคาการเงินปรับตัวดีข้ึน คะแนนทักษะทางการเงินของ

คนไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดสวนการกูเงินนอกระบบลดลง เพ่ิมปริมาณการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน 200 ครั้ง/ป/คน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

3.1.1 การพัฒนาดานการคลัง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและการ ตรวจสอบ

กระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุมผูมีงานทําในระบบท่ีเขา

ขายตองเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีท่ีถูกตองและครบถวน 
3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังเพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายไดจาก

รัฐบาล 
5) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาฐานะการเงิน 

และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไดมาตรฐานสากล 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยการสรางเครือขายความเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงิน

ท้ังระบบ 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทการ

เปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหเปนกลไกท่ีสนับสนุนดําเนิน

นโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสรางความเสี่ยงทางการคลัง 
๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร รวมท้ังจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําท่ีทําได คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี
มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรใหมากข้ึน สงเสริมใหเกษตรกรมี
ความรูในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรงุพันธุกรรมพืช สัตว สัตวน้ํา และจุลินทรียของทองถ่ิน 

2)  สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความ
หลากหลายของสินคาพัฒนารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูเพ่ือปรับระบบการผลิตท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปน
ท่ียอมรับในระดับสากล สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง 

4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสรางศักยภาพของ
สถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และการทําประมงให
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการตลาด วิจัยพัฒนาและใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร
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สมัยใหมในกระบวนการผลิตสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความ
เสี่ยงท่ีกระทบตอสินคาเกษตร สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน 

5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร สงเสริมขยายผลและพัฒนาการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมโดยพัฒนา
ฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร สรางบุคลากรดานการเกษตร ปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ี

ใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสําคัญของประเทศใน
ปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของ
ผูบริโภค สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือ
ของภาคธุรกิจในลักษณะ  คลัสเตอรสนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยวางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุน
ใหมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหเกิดอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว 
1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิม

และฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง โดยพัฒนา
ศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหมท่ีมีแนวโนม
ขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต สรางกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการท่ีเปนเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยสงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว ปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหมีความทันสมัย จัดทําและบังคับใชมาตรฐานดานการ
ทองเท่ียว ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจรโดยสงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา ปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการดานการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศและการสงออกสินคา

ไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

คมนาคมขนสงและโลจิสติกส รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย 
3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนําพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพในการคาและการประกอบธุรกิจ 
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4) สงเสริม SMEs โดย สรางผูประกอบการใหมท่ีมีจิตวิญญาณในการเปนผูประกอบการท่ีมีทักษะใน
การทําธุรกิจ สรางสังคมผูประกอบการ สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัสเตอรของ SMEs ในลักษณะ
หวงโซมูลคาและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ังการสรางโอกาสในการออกไปดําเนินธุรกิจ
ในตางประเทศ 

5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ 
โดยการสงเสริมการลงทุนในประเทศควรใหความสําคัญกับ พัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและ
การระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน ลดอุปสรรค ข้ันตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลด
ระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานตางดาวในสวนของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยใน
ตางประเทศ สงเสริมใหมีหนวยงานหลักในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะใน 
CLMV จัดทํามาตรการสงเสริมและใหสิทธิประโยชนการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ สนับสนุน
ปจจัยอํานวยความสะดวกการลงทุน โดยการสงเสริมบริการปองกันความเสี่ยงทางการคาสงเสริม
การเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชยไทยในตางประเทศ 

6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือสงเสริมการคา ท่ีเปนธรรมและอํานวยความสะดวก
การคาการลงทุน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
1.2 สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต  ิ

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือการอนุรักษปาเศรษฐกิจและปา
ชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัด
ท่ีดินทํากินใหผูยากไรโดยให สิทธิรวม 

2.1.2 สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินใหมีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณ
น้ําตนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนท่ีประสบปญหาจากการขาด
แคลนน้ําควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลด
ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

2.1.3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพ
แหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 
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2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดาน
ตางๆหรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษรอยละ 25 และ

พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ลานไร เปน 1.58 ลานไร พ้ืนท่ี
ปลูกและฟนฟูปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน 

2.2.2 จํานวนชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสูญพันธุ 
2.2.3 แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลวเสร็จมีการประกาศใชและจํานวนพ้ืนท่ีจัด

ท่ีดินทํากินใหชุมชน 
2.2.4 มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน 
2.2.5 ลุมน้ําสําคัญของประเทศ ๒๕ ลุมน้ํา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางสมดุล ระหวางความ

ตองการใชน้ํากับปริมาณน้ําตนทุน และมีการแปลงไปสูการปฏิบัติท่ี  เปนรูปธรรม 
2.2.6 ประสิทธิภาพการใชน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 พ้ืนท่ีและมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมลดลง 
2.2.9 พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนปละ 350,000 ไร 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 

ของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

2.2.11 คุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตหมอกควันไดรับการแกไขและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
2.2.13 การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนสงลดลงภายในป 
 2563 ไมนอยกวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติ 
2.2.14 ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) มี

แนวโนมลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจําเปน เชน 

การจัดการน้ํา เกษตร สาธารณสุข และปาไม 
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จํานวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาใชจายในการชดเชย ผูไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซํ้าซากลดลง 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
        3.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและ

เปนธรรม 
3.1.1 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดิน 
3.1.4 ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และประชาชน 
                  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรพัยากรนาเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุลและย่ังยืน 

3.2.1 เรงรัดการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …..... 
3.2.2 เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการท้ัง 25 ลุมน้ํา 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใชเปนเครื่องมือนําเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน 

และแผนงาน ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําใหดีข้ึน 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาคการผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม

ไดสูงข้ึน 
3.3 แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม 

3.3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัด
แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญอยางครบวงจร โดย
ลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

3.3.3 แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตร   กับสิ่งแวดลอม 

3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3.4.1 สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
3.4.3 สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
3.4.4 สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 
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3.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของฯ ใหสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 
3.5.3 สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลเก่ียวกับการปลอย

กาซเรือนกระจก 
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ ใน

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ จังหวัด 

3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ 

       3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพทุกข้ันตอน 
3.7.2 ผลักดันการนําแนวทางการประเมิน SEA ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
3.7.3 สรางจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรงุกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
3.7.5 สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสรางพลังรวม 
3.8 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศโดยผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาหมอก
ควันขามแดน สรางความรู ความเขาใจและแนวทางปฏิบัติ      ท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
ใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
           5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน 

๑. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปองกันปญหาภัยคุกคาม ท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานความม่ันคง 

และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจาก ภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน  ๆ
1.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ

ผลประโยชนของชาติ 
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1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสในการศึกษาและ

การประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร

ประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชนของชาต ิ

2.1.5 ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม ท้ังภัยคุกคามทางทหารและ ภัยคุกคามอ่ืนๆ 
2.1.6 แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 
2.2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
2.2.3 ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for 

Economics and Peace: IEP) 
2.2.4 จํานวนผูเสียชีวิตจากความขัดแยงภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
2.2.6 มูลคาความเสียหายและจํานวนการกอเหตุรายท่ีมีมูลเหตุจากความไมสงบลดลง 
2.2.7 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชนท่ีประชาชนทุกศาสนารวมดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับภัยคุกคามขามชาติลดลง 
2.2.11 จํานวนเหตุการณการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพกําลังเม่ือเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ 

WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร/ต่ํากวาอันดับท่ี 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซ

เบอรของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
2.2.16 จํานวนแผนงานดานความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สรางจิตสํ านึ กของคนในชาติ ให มีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการนําแนวทางพระราชดําริ
ไปเผยแพรและพัฒนา พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือปกปกรักษาและปองกันการกระทําท่ีมี
แนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดย
ปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทาง
ความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและ
คํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความแตกตาง
ทางอัตลักษณและชาติพันธุ  เพ่ือขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความ    เปนธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม 
ท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปองกันและรักษาผลประโยชนของประเทศโดย
พัฒนากําลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติไดทันเหตุการณมีอาวุธ
ยุทโธปกรณยุทธภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พรอมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปญหาสําคัญอ่ืนๆ ของชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานดานการขาวท่ีมีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสรางความรวมมือพัฒนาองคความรู 
ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลดานการขาวท่ีมีความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูล
เพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามดานความม่ันคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพใหพรอมในการปฏิบัติท้ังในยามปกติและ
ในสถานการณวิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามดานความม่ันคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญท่ีกลไกปกติไม
สามารถรองรับได โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอยางเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
โรคติดตออุบัติใหมท้ังในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พรอมท้ังจัดทํา
ระบบการจัดการความรูท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายท้ังหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามวิเคราะหและสังเคราะหความรูดานการตอตานการ
กอการรายและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคูกับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมใหมีประสิทธิภาพ
และรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมท้ังสงเสริมนวัตกรรม
ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ 
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3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือ
ปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวางประเทศ 
อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการรายการโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย 
ความม่ันคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรงโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าและ
สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ เพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิเชน เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 

3.3 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคงเพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

3.3.1 ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพ่ือเอ้ือตอการสงเสริมและรักษาผลประโยชนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียน 
และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลการขาว และการรวมกันดําเนินการเชิงรุกเพ่ือปองกัน 
แกไขปญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ท้ังปญหาขามชาติ ปญหาทาทายดานความม่ันคง
ระหวางประเทศและสาธารณภัยขนาดใหญ 

3.3.2 เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน และสงเสริมความรวมมือ ในการบริหารจัดการ
ความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือรวมแกไขปญหาท่ีมีอยูและสงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบานเปนชายแดนแหงความรวมมือ โดยพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานความม่ันคง
พ้ืนท่ีชายแดน ปองกันการลักลอบเขาเมือง การตรวจคนเขาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและการสรางความสัมพันธระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรใหมีความม่ันคงปลอดภัยและกํากับดูแล
ระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3.3.4 สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวางระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน สากล มีความพรอมในการติดตาม วิเคราะหและ
ประเมินแนวโนมสถานการณเพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปองกันไมใหโรค
และภัยสุขภาพมีการแพรระบาด ตลอดจนการฟนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณกลับสูภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิ 
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสรางความรวมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
แกไขปญหาพ้ืนท่ีอางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมท้ังพัฒนาความรวมมือในการแสวงหาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการใหความชวยเหลือและ
บรรเทา      สาธารณภัยในทะเลใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลใหมี
ความปลอดภัยและเอ้ือตอการใชประโยชนรวมกัน 

3.4.2 แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทางทะเล คุมครอง ปกปอง และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจากการกระทําผิดกฎหมาย
ในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัยและเปนสากล ใหเกิดเอกภาพและ
ระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติ
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ทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมท้ังบูรณาการการใชทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรม 

3.4.3 พัฒนาสรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชนจากทะเลอยางมี
จิตสํานึกรับผิดชอบและมีความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทาง
ทะเลรวมท้ังสงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเลและการสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี 
เกี่ยวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานการณดานความม่ันคง การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง พิสูจนทราบและคาดการณภัย
คุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนปองกันความเสียหายและการเตือนภัย   ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และลดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอ
ภัยคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ โดยใชกลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการ
รวมกันพิจารณาเม่ือมีสถานการณท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอความม่ันคงใหสามารถกําหนดแนว
ทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกดานความม่ันคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับสถานการณท้ัง
ระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยสรางเครือขายการสนับสนุน ท้ังดานนโยบาย องคความรูและการ
สรางกลไกขับเคลื่อนแผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความ
ม่ันคง โดยใหมีความเชื่อมโยงและตอบสนองตอนโยบายรฐับาล พรอมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงานและการจัดสรรงบประมาณดานความม่ันคงแบบบูรณาการใหมีความชัดเจน ควบคูไปกับ
การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการกําหนดและขับเคลื่อนแผนงาน
ดานความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได 
1.3 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความรวดเร็วและ

เปนธรรมแกประชาชน 
๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ

ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
2.1.4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
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2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยูในอันดับสองของอาเซียน 

เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.2 อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก อยูในอันดับสองของอาเซียน เม่ือ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําปลดลง 
2.2.4 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการ ท่ีดีตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.2.7 จํานวนคดีท่ีรัฐดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิดซ่ึงตองชดเชยความเสียหายลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส    
 ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถ่ินให
ชัดเจนและไมซํ้าซอน 

3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการสามารถสงเสริมกระบวนการผลิต
และการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง
ท่ีตั้งอยูในภูมิภาค 

3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
3.1.5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได 

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3.2.1 แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหสงเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบ

บูรณาการและงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี 
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด 
3.2.3 กําหนดโครงสรางและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และ
นโยบายรฐับาล 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาท้ังประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และผลกระทบของการดําเนินงาน 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน 

และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 สงเสริมใหมีการแขงขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดใหมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลนในการ

ประเมินความกาวหนา 
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3.3.5 ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ 
3.3.6 สรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลางของศูนยขอมูลภาครัฐผานระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government 

Information Network : GIN) 
3.3.7 สงเสริมการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ

เขาถึง นําไปใชประโยชนและตอยอดได 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.4.1 ทบทวนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกทองถ่ินใหชัดเจนตามศักยภาพและความพรอมของ
ทองถ่ิน 

3.4.2 สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะใหหลากหลายใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน 

3.4.3 กําหนดกระบวนการสรรหาหรือแตงตั้งผูท่ีดํารงตําแหนงในราชการสวนทองถ่ินใหเปนมาตรฐาน 
3.4.4 เพ่ิมความคลองตัวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงินอุดหนุนของทองถ่ิน 
3.4.6 สรางความโปรงใสในการจัดทําและบริหารงบประมาณของทองถ่ิน 

3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
3.5.2 ปองกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ   
 สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงและการคาจัดตั้ง/ปรับปรุงองคกรกํากับ 
      ดูแลการประกอบกิจการขนสง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 
1.2 เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและ 
       พลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหท่ัวถึงในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม สงเสริม 
      ธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรและคุมครองสิทธิสวนบุคคลแก 
      ผูใชบริการ 
1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาเชิงปริมาณและคุณภาพให 
       ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสรางกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการ 
       น้ําประปา 
1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ และ 
       สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
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๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม : เพ่ือลดความเขมการใชพลังงาน 
(Energy Intensity: EI) และลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง : เพ่ิมปริมาณการขนสงสินคาทางราง และ
ทางน้ําและเพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองรวมท้ังขยายขีดสามารถ
ในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และ       ทาอากาศยาน
ในภูมิภาคใหเพียงพอกับความตองการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส : เพ่ิมความสามารถในการแขงขันโลจิสติกสและประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการคา ระบบ NSW ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรกระดาษอยางสมบูรณ 
บุคลากรโลจิสติกสไดรับการพัฒนาใหมีผลิตภาพสูงข้ึน การขนสงสินคาผานเขา - ออก ดานการคา
ชายแดนสําคัญท่ีเชื่อมตอกับโครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงาน ข้ันสุดทาย
และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศและ
สรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมข้ึนพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมี
ประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน 

2.1.6 การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) เพ่ือขยายกําลังการผลิตน้ําประปาและกระจาย
โครงขายการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียใน
ระบบสงน้ําและระบบจําหนายน้ํา 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดสวนการใชพลังงานข้ันสุดทายตอ GDP ลดลงจาก 8.22 เปน 7.70 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/

พันลานบาท 
2.2.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงจากรอยละ 14 เปนรอยละ 12 ของ GDP ตนทุนคาขนสงสินคาตา

กวารอยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมดภายในประเทศเพ่ิมจากรอย

ละ 1.4 เปนรอยละ 4 และสัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางน้ําตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมด
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12 เปนรอยละ 15 

2.2.4 สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากรอยละ 5 
เปนรอยละ 15 

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาคเพ่ิมข้ึนเปน 120 
และ 55 ลานคนตอป 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวก
ทางการคาดีข้ึน 

2.2.7 จํานวนธุรกรรมการใหบริการนําเขาสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ 100 
2.2.8 ปริมาณสินคาท่ีผานเขา – ออกดานชายแดนท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 
2.2.9 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.94 

เปนรอยละ 17.34 
2.2.10 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงจากรอยละ 65 เปนรอยละ 47 
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2.2.11 อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีข้ึน 
2.2.12 จํานวนหมูบานท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 เปนมากกวารอยละ 85 
2.2.13 จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1,000 ราย 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟขนาด 1 ม. เปนโครงขายหลักประเทศพัฒนาโครงขายรถไฟ

ความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อยางนอย        1 เสนทาง พัฒนาพ้ืนท่ี
เมืองตามแนวเสนทางศึกษาแผนท่ีนาทาง (Road Map) ปรับเปลี่ยนไปใช  รถจักรไฟฟาแทนรถ
จักรดีเซล จัดทํามาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ศูนยบริการโลจิสติกส 

3.1.2 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองท่ีเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมเรงพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและปรับเสนทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในสถานีใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ี ไม ใช เครื่องยนต ในเขตเมือง (Non–Motorized 
Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงขายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงขายถนนในปจจุบันและขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ี พัฒนาโครงขายทางพิเศษ/
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในพ้ืนท่ีชายแดนและประตูการคาหลักนําเทคโนโลยีระบบการขนสง
และจราจรอัจฉริยะมาใชในการควบคุมและสั่งการจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ โดยเรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามแผน
แมบทใหแลวเสร็จภายในชวงแผนฯ 12 จัดทําแผนการใชประโยชนและแผนการบํารุงรักษาทา
อากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชนทาอากาศยานท่ีมีศักยภาพแหงอ่ืน 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยานพัฒนาโครงสรางและการจัดการหวงอากาศใหมี
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอตอการเติบโตท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 

3.1.5 พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา โดยปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือภูมิภาคท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถสนับสนุนการเดินทางและขนสง
เชื่อมโยงทางน้ําภายในประเทศกํากับดูแล การใหบริการของภาคเอกชนผูรับสัมปทานในทาเรือน้ํา
ลึกแหลมฉบังใหเปนไปตามสัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนสง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานสงเสริม

อุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางระบบรถไฟฟาและเครื่องกล รถไฟฟา 
และรถจักรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนสง เรงจัดตั้งกรมการขนสงทางราง พัฒนาขีดความสามารถองคกรกํากับ
ดูแลการขนสงทางอากาศและการขนสงทางน้ํา เรงพิจารณาโครงสรางอัตราคาโดยสารรวม 
(Common Fare) ระบบขนสงสาธารณะเพ่ือจูงใจใหประชาชนใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการดําเนินงานขาดทุนของผูใหบริการ 
(Operator) ขนสงสาธารณะ 
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3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ อุปทานให ได

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาโดยการจัดตั้งหนวยงาน

บริหารจัดการสวนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับความตองการ

ของภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 

3.4 การพัฒนาดานพลังงาน 
3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสรางราคาพลังงาน และบังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหเกิดการ

อนุรักษและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกภาคสวน รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือนําไปใชในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 

3.4.2 สรางความม่ันคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาสงเสริมการใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลท่ีสาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตามกฎระเบียบอยาง

เหมาะสมรวมท้ังกําหนดโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอนตนทุนและเปนธรรมกับทุกภาคสวน 
3.4.5 สงเสริมไทยเปนศูนยการซ้ือขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
3.5.4 สรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดตั้งศูนยการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซ

เบอร (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปาท่ัวประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของให

ชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการประปาท่ีเปน
เอกภาพและหนวยงานใหบริการควบคูกับการออกกฎหมายการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการ
ประปาในภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภาพใหแลวเสร็จภายในป 2562 
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8) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันกาวหนาให
สนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

1.2 เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหสามารถดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 1.5 ของ GDP 
2.2.2 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพ่ิมเปน 70:30 
2.2.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ : งานวิจัย

พ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสม องคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐานเพ่ิม
เปน 55 : 25 : 20 

2.2.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 
2.2.5 อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลย ีจัดโดย IMD 

อยูในลําดับ 1 ใน 30 
2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ีถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิต

และบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 
2.2.7 มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนามีจํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอย

กวารอยละ 20 ตอป 
2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเองภายในประเทศมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1 เทาตัว 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง อาทิ กลุมอาหารและ

เกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเปน
ฐานเศรษฐกิจใหมโดยจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและตอเนื่องสําหรับการตอยอดงานวิจัยเชิงลึก
เพ่ือสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซการวิจัยและใหความสําคัญกับการทําวิจัยในข้ันประยุกตและ
ทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ และ
โรงงานนํารอง (Pilot Plant) เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคมไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ไดแกเทคโนโลยีทางการแพทย
ครบวงจร เทคโนโลยชีีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุนยนตและเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ ยานยนตสมัยใหม (รถยนต
ไฟฟา รถยนตHybrid) ระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ี
เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และเทคโนโลยี
ระบบรางและการบิน โดยใหความสําคัญกับการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) หรือการเขาครอบครอง/รับชวงตอในเทคโนโลยีใหมท่ีมีความนาจะเปนไปได
ในตลาดโลกผานกลไกกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน และ/หรือภาครัฐ
เปนผูลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการ
พัฒนาในลักษณะวิศวกรรมยอนกลับตลอดจนการกําหนดใหโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาด
ใหญของประเทศตองเชื่อมโยงกับการสงเสริมการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน อุปกรณ
และเครื่องมือทางการแพทย) โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบนัการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานกลไกเครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขามาชวยดําเนินการ 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใชกลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐไทยท่ี
นําไปสูการจัดซ้ือจัดจางไดอยางแทจริงเพ่ือเสริมสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและ
ทดแทนการนําเขา 

3.1.6 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองมาตรฐานสากล 
สามารถนาไปสูการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมได รวมถึงมีฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาท่ีสะดวก
ตอการเขาถึงใชงานงาย และสืบคนไดท่ัวโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะหและติดตามเทคโนโลยี 

 
3.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

3.2.1 สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการ
พัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค รวมท้ังมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบใหสามารถ
สนับสนุนทุนวจิัยในภาคเอกชน การสงเสริมใหเอกชนรับจางทําวิจัยของภาครัฐได และการรวมทุน
ในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมรับความเสี่ยงและรวม
รับภาระคาใชจาย 

3.2.2 สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยี
ใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบตางๆ อาทิ กองทุน 
มาตรการภาษี เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือใหภาคการผลิตและบริการมุงสรางนวัตกรรมในธุรกิจและ
องคกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 
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3.2.3 สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและ SMEs ท่ีตองการพัฒนาหรือทําธุรกิจ
ฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมชองทางการเขาถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัย รวมท้ังการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตาง ๆ ไดโดยงายและสะดวก 

3.2.4 สรางบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคลงสูพ้ืนท่ีและ
ชุมชน ท้ังการพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดใหมีเวทีหรือชองทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิด
และนักสรางสรรค  และเสริมสรางตนแบบ (Role Model) ท่ี เหมาะสม รวมท้ังเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานนวัตกรรมและตัวอยางความสําเร็จ   ในวงกวางอยางตอเนื่อง โดยจูงใจใหมี
การนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

3.2.5 รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังวิธีคิด
ของคนในสังคมใหใชหลักตรรกะในการตัดสินใจ ผานทางสื่อและกิจกรรมตางๆ รวมท้ังมีกลไก
สงเสริมการดําเนินงานใหความรูและบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย 

1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี คุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology:T) 
วิศวกรรมศาสตร(Engineering : E)และคณิตศาสตร(Mathematics: M)) ดวยการสรางสิ่งจูงใจ 
สรางแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) ใน
สถานศึกษา รวมท้ังเรงผลิตกําลังคนและครูวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ 

2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง แพทยศาสตร 
นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลอง
กับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปาหมายและทิศทาง   การพัฒนาประเทศ รวมท้ังบุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไมวาจะเปนนักบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม นักถายทอดเทคโนโลยี     นักประเมินผล และบุคลากรดานทรัพยสินทางปญญา 
โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานสําหรับ
บุคลากรวิจัย ดวยการกําหนดเปนเง่ือนไขใหโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ จะตองมี
การทําวิจัยรองรับการดําเนินโครงการ 

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยีเขาใจตลาดและรูปแบบการ
ทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังเขาถึงและเขาใจความตองการของ
ผูใชประโยชน โดยใชหลักการตลาดนํางานวิจัย เพ่ือใหสามารถประเมินความคุมคาในการลงทุน
วิจัย และไดงานวิจัยท่ีมีคุณคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ
ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยใหมาทํางานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชน
ในประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใชสิทธิประโยชน
ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

3.3.2 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ อาทิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟก(Grapheme)เทคโนโลยีทางการศึกษา
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เทคโนโลยีท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง      เชิงโครงสรางประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
(เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุและผูพิการ) เทคโนโลยีท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เทคโนโลยีการ
ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีดานพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแหงอนาคต รวมท้ังสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศตลอดจน
มีการพัฒนาขอมูลดัชนีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานขอมูลงานวิจัยท่ี
ทันสมัยสะดวกตอการเขาถึงและใชงานไดงาย 

2) ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให ทันตอการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนา สงเสริมใหมี
ความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานวิจัย/นักวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยวิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมใหเปนอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร เรงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธอุทยานวิทยาศาสตรและสถาบันวิจัยใหเปนกลไกชวยแกไขปญหาใหภาคการ
ผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาค
สังคม 

3) สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแหงชาติเรงยกระดับ
และสงเสริมการจัดต้ังศูนยวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ/หองปฏิบัติการของภาคเอกชนใหได
มาตรฐานสากล ผานการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

4) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของภาครัฐท้ังการเขาถึง
และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐโดย
สาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพ่ือเปนกลไกระดมทุน อาทิ ระบบเงิน
รวมลงทุน กองทุน การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย 

6) สนับสนุนให เกิดการรวมทํางานและแบ งปนทรัพยากรดานอุปกรณ  เครื่องมือและ
หองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเรงรัดใหมีกฎหมายเพ่ือสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย เพ่ือให
ผูรับทุนสนับสนุนของรัฐไดรับสิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัยและนําไปถายทอดสูภาคการ
ผลิตและบริการไดอยางคลองตัว 

3.3.3 ดานการบริหารจัดการ 
1) สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน ท้ังหนวยงาน
กําหนดนโยบาย หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย หนวยงานวิจัยหลัก และหนวยงานปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสูการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ (Program 
Based Budgeting) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         และงบประมาณ
ระหวางหนวยงานตางๆ และพัฒนาไปสูการจัดสรรตามผลงาน (Performance Based 
Budgeting) โดยมีกลยุทธตอยอดไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวหรือกลยุทธการยุติท่ีเหมาะสม 

3) จัดให มีระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ท้ังดานการสราง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ และ
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ดานอ่ืน ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสําคัญของประเทศ โดยมีการ
รายงานผลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดทํา Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรมราย
สาขา เพ่ือจัดลําดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปาหมายท่ีตอง
พัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการทองเท่ียว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนใหมีการทําวิจัยท่ีสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซ่ึงจะชวยเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ
ทองถ่ิน และนํางานวิจัยไปชวยสรางมูลคาเพ่ิมและแกปญหาตางๆ โดยใชประโยชนจาก
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคชุมชนและสังคม 

6) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เชิงลึก ผานทางกลไกท่ีมีอยู อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือให
เปนท่ีรวมของผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ในการให
คําปรึกษาและขอแนะนําการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ และสงเสริมการทูตวิทยาศาสตรเพ่ือให เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังในเชิงนโยบาย และการนําไปประยุกตใช
รวมกับประเทศตางๆ 

9) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 

๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
2.1.2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม 
2.1.3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
2.1.4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
2.2.4 คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
2.2.5 ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.6 มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมเพ่ิมข้ึน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
1) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเท่ียวบริการ

สุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรียควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาด 

3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบ
นิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกวา
ระดบัประเทศ 10 ป 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ 

และกีฬาสูนานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนน้ํา

ของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเปนสากล 
3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ และภาพลักษณท่ีได

มาตรฐานสากล 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ําแกไขปญหาความขัดแยงการใชน้ําในภาคตะวันออก 

และสงเสริมการทําแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือ
แกไขปญหาภัยแลง 

3.1.4 ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคาเพ่ือสราง

รายไดใหกับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายไดจากการทองเท่ียวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และกระจายรายไดจากการทองเท่ียว

สูพ้ืนท่ีเชื่อมโยงรวมท้ังชุมชนและทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงตนน้ําของภาค และพ้ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
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                    3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูเพ่ือการใชงานของคนทุก
กลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 

2) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวน
ทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดใหคนในทองถ่ิน 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศรวมท้ังเปนศูนยกลาง

การศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติท่ีพรอมดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ใหเปนเมือง
ศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและ  โลจิสติกส ศูนยบริการ
ดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการธุรกิจสุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคาการลงทุนการบริการ
สุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 

6) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญและบริเวณเมืองชายแดนท่ีมี
ศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
3.3.1 พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

1) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเลเชื่อมโยงอาวไทยฝงตะวันออกและตะวันตก 
4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐานเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
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3.3.2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
3) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชน

จากการพัฒนา 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต

กระบวนการมีสวนรวม 

10) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

1.2 เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปนฐานการผลิตและ
การลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน 

1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบความ
รวมมือตาง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพ 

2.1.2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และ

เอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      อนุภูมิภาคใหครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

2.1.4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกส     ท่ี
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวก ลด
ระยะเวลาและตนทุนในการขนสง 

2.2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนใน  อนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดานชายแดนระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

2.2.3 ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยในดัชนีการอํานวยความ
สะดวกทางการคา (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลคาสินคาข้ันกลางท่ีผานดานชายแดนระหวางประเทศ 
2.2.5 มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
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2.2.7 ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน 
2.2.8 มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.10 กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการผลิต การลงทุน 

และบริการ 
2.2.11 มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความสําเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.13 ความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคา 
และบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ  
อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ 
อํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมีความตอเนื่อง
และเปนโครงขายท่ีสมบูรณ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเก่ียวของ 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและบริการโลจิสติกส 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยง

ระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 
3.3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดนใน 
ภูมิภาค 

3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกัประเทศเพ่ือนบานและสงเสริมการคา
และการบริการชายแดน 

3.3.2 ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือผลประโยชน
ดานความม่ันคงและการสรางเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

3.4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ(Outward investment)ของผูประกอบการไทย 
3.4.1 พัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจภายใตกรอบ

ความรวมมือตาง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 

3.5 เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
3.6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนา 
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3.7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู 
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ 
3.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง 
3.9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
3.10 สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

 
3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อยางย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา โดยการปรับปรุงอาง

เก็บน้ํา หนอง ฝายและพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมท้ัง
พัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม   สรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อาง
เก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร  

2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ชี มูล โดยศึกษา สํารวจ และจัดหาพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา 
ตลอดจนการผันน้ําระหวางลุมน้ํา แมน้ําในภาคและระหวางภาค 

3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ํา เชน ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองสงน้ํา เปนตน 
4) บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ โดยดําเนินการในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางการใชน้ําทุก

กิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน และมีการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําท้ังใน
ระยะเรงดวนและระยะยาวเพ่ือปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง  
                      ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือ ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน โดยสรางโอกาสใหกลุมคนจนมีท่ีดินทํากินของตนเอง สงเสริม

การมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ และอบรมใหความรู เพ่ือใหมี
รายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกลใหได
มาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุ  

3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดาน การศึกษาท่ีมี
คุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได ตามศักยภาพของแตละ
บุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
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4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดย
สงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ําจืดมีเกล็ด กําจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ํา
อยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวย
มะเร็งทอน้ําดีพรอมท้ัง พัฒนาระบบคัดกรองกลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทํางาน  

5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแมหรอืผูดูแลเด็กใน
ดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุนการพัฒนาเด็กในชวง ๐ - ๓ ป
แรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนท่ีหางไกลใหไดมาตรฐานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ให
มีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม  

6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยยกระดับการใหความชวยเหลือ ผูมีรายไดนอยและ
ผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเครือขายภาคประชาชน
ในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมายเพ่ือสราง ภูมิคุมกันในการปกปองตนเองไมใหตกเปน
เหยื่อ 
            ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ สนับสนุนการรวมกลุม
เกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร 
พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม นํารองในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม 
บุรีรัมย อํานาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลําภู  

2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัด ยโสธร สุรินทร 
รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ใหอยูภายใตมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดย
สงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคา เกษตร ท่ีใชสารเคมี และการพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของ
สมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดทําโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พรอมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู การทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได พรอมท้ัง
จัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสี
เขียว ในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                 
(E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี(Zoning)และความตองการ
ตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เกษตร การประชาสัมพันธและการ
จัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสําคัญท่ีเปนสารตั้งตนใน การแปรรูปผลิตสินคา ในพ้ืนท่ีนํารองจังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความ
ตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดทําฐานขอมูล พ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และสงเสริม
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การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและ
อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญา
และปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตว
ใหไดมาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชองทางการจําหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน  

4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญของภาค โดยมุง
ลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ีใช ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช 
สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ําเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน 
พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง กอใหเกิดความกาวหนา และนวัตกรรมในมิติใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูป
ภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา 
ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปนศูนยกลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปร
รูปสมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร และอํานาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดมาตรฐาน 
GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสงออก สงเสริม
อุตสาหกรรมใหม และธุรกิจแนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ดวยการพัฒนา
ตอ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู ผลิตภัณฑ
มูลคาสูง เชน เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซม/อาหาร เสริมสุขภาพจาก
จุลินทรีย เปนตน รวมท้ังสรางความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนําวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร 
ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริม การใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคา อุปโภคบริโภค ใน
พ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุรอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือ
การสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนความรูดานกฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรมการพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ําโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน e-Commerce, e-Marketing เปนตน  

6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภาพใหกาวไปสู
การเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร เปนตน โดย
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรม
เพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผูประกอบการและนักออกแบบรุนใหม ใหมีทักษะ มี
ความรูความสามารถท้ังการออกแบบ และการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย สรางความเชื่อมโยง
ระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสราง
โอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพ
และเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมท่ีไดมาตรฐาน ท่ีอยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพ้ืนท่ีตนน้ําใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกําหนด และทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษและ
พ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนท่ี
ปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา  

9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี สรางความ
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เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัย
ตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนํารองเพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยาง
เปนรูปธรรมมากข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชนในการสรางสรรค

กิจกรรมหรือเทศกาลประจําถ่ินในแตละเดือนในพ้ืนท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคา บริการ และแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอน       อัตลักษณของชุมชน พัฒนาแบรนดและ
สื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) สงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเท่ียวเพ่ือ
กระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมาย เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา 
กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน  

๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดน หรือ     อัตลักษณของแตละพ้ืนท่ีมา
สรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต และ เชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม นักทองเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและตางประเทศ 
พัฒนาสินคาและบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ีสรางจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความจดจําและสรางความโดด
เดน  ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากร และผูประกอบการการทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ
จัดทําแผนท่ีทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตลอดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกส ขนถายนักทองเท่ียวอยางเปนระบบไปสู แหลง
ทองเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเท่ียว  

๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมลานชาง เลย – อุดรธานี - หนองบัวลําภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการ 
ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความ
หลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว/พักผอนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุมแมน้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเท่ียวดวย
จักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปน
ตน พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหวาง แหลงทองเท่ียว พัฒนาทาเรือใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการบริหารจัดการท่ี
เกิดจากชุมชนเพ่ือสราง งานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ี เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี
หนองบัวลําภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิต ออกแบบ
การจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุกรื่นรมยเสมอ (play and learn) 
ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนา
สินคา/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสง สาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง  
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๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยสงเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมท้ังจาก การกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ อาทิ ธุรกิจ
การแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขัน อาหารเสริมและเครื่องด่ืม โรงแรม รานอาหาร การ
เดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เปนตน สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา 
วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา 
สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรู
ใหกับนักทองเท่ียว  

๖) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยสงเสริม
การทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือใหเกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุงเนนนักทองเท่ียว
คุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดความคุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุม
คาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ รวมท้ังใหความรู
นักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอยางถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการ ทองเท่ียว และ
พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมือง หลักไปสูชุมชนและทองถ่ิน 
เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน กับชุมชนและทองถ่ิน ท้ังใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบาน ท่ี
สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือ บุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัด
ฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก รานอาหาร 
ท่ีพักใหมีคุณภาพดี สงเสริมการทองเท่ียวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ในแหลงทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคู 
และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิการพัฒนารถไฟสาย
ใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานภายในภาค ๖ แหง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด 
นครราชสีมา และขอนแกน) และขยายถนน ๔ ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองสําคัญ ขอนแกน นครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวาง
ภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน พรอมท้ัง สงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวาง
เมืองและระบบขนสงอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองขอนแกน และบริเวณ
เมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมือง
มุกดาหาร โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองท่ีใชแนวทาง การจัดรูปท่ีดิน     การวางผังเมืองควบคูกับการพัฒนา
เมืองแบบประหยัดพลังงาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุนการจัดการ

ดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากลเรงเชื ่อมตอระบบสารสนเทศ
ภายในและระหวางหนวยงานเพื ่อสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรากําลัง
เจาหนาท่ีใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดนท่ีมีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงท่ี ๕ (บึง
กาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเปนพ้ืนท่ี นํารองเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พรอมท้ังเรงรัดการ
ดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรกลยุทธการพัฒนากลุมจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมศักยภาพการคาชายแดน 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูล ดานการคา การลงทุน 
1) โครงการศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จดานการคาการลงทุน ณ จุดผานแดน 33 กลยุทธ 

1.2 : เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ 1.3 : สงเสริมและพัฒนา การคาการ

ลงทุนใหมีประสิทธิภาพ 
3) โครงการสงเสริมการคาการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการและอุตสาหกรรม 
4) โครงการสงเสริมการคาการลงทุนใหผูประกอบการแขงขันได 
5) โครงการปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงกลุมจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการคาและการลงทุน 
6) โครงการเพ่ิมศักยภาพการคาชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับการคา การผลิตสินคาทางการเกษตร 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟนฟู
ลุมน้ําอยางเปนระบบ 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานดานการเกษตร(ยางพารา) 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานดานการเกษตร 

กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 
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4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรง 
5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขาวโพดเลี้ยงสัตว 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธตอเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร 
กลยุทธ 2.4 เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออยางยั่งยืน เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพดานการประมง 

กลยุทธ 2.5 สงเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 
1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราใหไดมาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซอุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ 2.6 สรางเครือขายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาชองทางการตลอด 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ 3.1 การพัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 

1) โครงการพัฒนาศูนยขอมูล และระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
2) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.2 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
1) โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีรับน้ําและเปนหนองน้ําสาธารณะ และการ

ทองเท่ียว 
กลยุทธ 3.4 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

1) โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียว ท้ังระบบเพ่ือสงเสริม
การประชาสัมพันธ และการตลาดของกลุมจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาดานบริหารการจัดการทองเท่ียว จังหวัดอุดรธานี 
3) โครงการยกระดับคุณภาพผูประกอบการสถานบริการ เชน รานอาหาร ท่ีพัก โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแหงภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของกลุมจังหวัด(สินคาและผลิตภัณฑ 

OTOP) 
5) โครงการพัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ (ในตางประเทศ) 

กลยุทธ 3.5 สงเสริมกิจกรรดานการทองเท่ียว 
1) โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

กลยุทธ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพ่ือเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ป พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศนจังหวัดอุดรธานี “เมืองนาอยู  ศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
พันธกิจ : 1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกปจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบ

และแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการคา การลงทุนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
2. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญและยกระดับมาตรฐานการทําการเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และเสริมสรางขีดความสามารถ ใน
การพัฒนาทุนมนุษยและการลดความเลื่อมล้ําโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว โดยใชรัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือ สรางความ
เปนเมืองศูนยกลางไมซและการทองเท่ียวของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา การจัดการ ขยะ/น้ําเลีย
เพ่ือการใชประโยชน อยางยั่งยืน 
6. เสริมสรางสังคมท่ีม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดใหมีเอกภาพดวยการบูรณาการการทํางานกัน ทุกภาค
สวนตามคานิยม UDON TEAM 

เปาหมายรวม : เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจใหเติบโตอยางสมดุลควบคูไปกับการพัฒนา
ดานสังคม  ความม่ันคงปลอดภัย  และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหนาอยู 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด  : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ป ยอนหลังตอป 
 คาเปาหมาย : รอยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1  :  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
วัตถุประสงค  :  เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคางการลงทุน 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

 2. จํานวนธุรกิจท่ีไดรับการยกระดับตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑมวลรวมดานคาปลีกคาสงและการลงทุนในพ้ืนท่ี 
4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจําหนายผลิตภัณฑ สินคาและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
2. สงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจใหแกกลุมธุรกิจเปาหมายอุดรธานี 4.0 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเปนศูนยกลางการคา การ

ลงทุน และการบริการ 
4. สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหแขงขันได 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  หนา 58 
 

กลยุทธท่ี 2   : การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค   :  เพ่ือใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1. รอยละของจํานวนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไดมีการนอมนําเอาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  
(รอยละ 80) 

2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดินและน้ํา 
(15,750  ไร) 

3. จํานวนแปลงฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย 
(รอยละ 10) 

4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5) 
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาและรายไดของเกษตรกร 

(1)  มูลคาเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายไดของเกษตรกนเพ่ิมข้ึน  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองคความรูการทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ   เกษตร
อินทรีย 

  4. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร 

กลยุทธท่ี 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหประชาชนมีความเขมแข็งดานรางกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถดานการแขงขัน
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1. รอยละท่ีลดลงของจํานวนผูปวยโรคเบาหวาน 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนท่ีไดรับการแนะแนวอาชีพ 
5. รอยละของจํานวนแรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. รอยละของจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ฯลฯ ท่ีไดรับการยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
7. รอยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. คา Gini  Index  ลดลง 
9. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท่ีอยูในระบบประกันสังคม 
10. คาคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนดานคุณภาพการบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิตของ

จังหวัด 
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แนวทางการพัฒนา  : 1. สงเสริมการเตรียมความพรอมสังคมผูสูงอายุสุขภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ําดวยสังคมคนอุดรธานีดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธท่ี 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว  โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดาน
ท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภู มิภาคลุมน้ํ าโขง (GMS  MICE  &  
Tourism City)   

วัตถุประสงค  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลคาดานการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซบนพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการอยางเปนเลิศรวมกัน 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการทองเท่ียว  และนักทองเท่ียวกลุมไมซ 
2. จํานวนคลัสเตอรธุรกิจ  ผูผลติสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ 

การทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
3. จํานวนบุคลากรท่ีผานการอบรมความรูดานอุตสาหกรรมไมซและการทองเท่ียว 
4.  รอยละของความพึงพอใจของการเขาถึงแหลงทองเท่ียว/ท่ีพัก  และสถานท่ีจัด

งาน 
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมการประชาสัมพันธจุดขายโดยเนนศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ 

2. สนับสนนุการสรางคลัสเตอรเชื่อมโยงกลุมผูผลิตสินคา และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริหาร      จัดการ

อุตสาหกรรมไมซ และการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน   
วัตถุประสงค  : เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ียังคงสภาพเดิมไมนอยกวา 719,357  ไร 

2. จํานวนของแหลงน้ําท่ีไดรับการฟนฟู 
3. ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของขยะท่ีถูกนํากลับไปใชประโยชน 
4. ปริมาณขยะ/ น้ําเสียท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองเพ่ิมข้ึน 
5. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปกปอง อนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ปา) 

2. พัฒนาแหลงน้ํา และนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
3. สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการนํากลับมาใชประโยชน 
4. พัฒนาระบบเครือขายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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กลยุทธท่ี 6 : การสรางความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน   

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหมีความสงบเรียบรอย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสิน 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  :  1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแกนนําการเสริมสรางการเรียนรูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

2. จํานวนผูคาท่ีถูกจับกุมดําเนินคดี    
3. จํานวนท่ีลดลงของผูเสพ/ ผูติด 
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานท่ีบริการท่ีปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย 
5. รอยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุม 
6. รอยละท่ีลดลงของจํานวนครั้งของสาธารณภัยและจํานวนผูเสียชีวิตจากสาธารณภัย

และอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมการเรียนรูวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปน
พระประมุข 

2. ปองกันปญหาและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

คานิยม  UDON  TEAM 
 U : UNITY   : เอกภาพ 
 D : DEVELOPMENT    : พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 O : OPENMIND    : เปดใจใหบริการ 
 N : NETWORK    : สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 
 T :  TRANPARENCY   : มีความโปรงใส 
 E : EXCELLENCE    : เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 A : ACCOUNTABILITY  : มีความรับผิดชอบ 
 M : MORALITY  : มีศีลธรรม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี  
1) วิสัยทัศน    :   “เมืองนาอยู  ประตูสูอินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตรพัฒนา  

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ทําใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรียในกลุมอินโดจีน  
2. ทําใหมีการผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร/เกษตรอินทรียใหไดตามมาตรฐานเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค  
3. ทําใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็งและสามารถเปนแกนกลางในการ

สงเสริมพัฒนาดานการเกษตรของทองถ่ิน 
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
1. ทําใหเกิดการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและครอบคลุมสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดย

เชื่อมโยงกันระหวางชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน

อยางยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

1. ทําใหนักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการดํารงชีวิตและยกระดับการ
เรียนรูสูระดับสากล 

2. ทําใหนักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ทําใหภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. ทําใหประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีใจรักในการออกกําลังกายรวมถึงการเสริมสรางโอกาส

แกผูท่ีสนใจและมีทักษะการกีฬาสูสากล 
5. ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผูสนใจและมีความสามารถสูการกีฬาระดับสากล 

(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ทําใหเกิดโครงขายทางหลวงทองถ่ินท่ีเชื่อมกับเสนทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบานเมืองให

นาอยู 
2. ทําใหเกิดแหลงน้ําดานการเกษตร/อุปโภคบริโภค ท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ําอยาง     มี

ประสิทธิภาพรวมกับหนวยงานภาคี ภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาชนในชุมชน 
(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเขมแข็ง 
2. ทําใหมีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการดํารงชีวิตแก ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ และ  ผูติดเชื้อ

เอดส 
 (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1. ทําใหบุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ทําใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ/ทองถ่ิน/ภาคเอกชน/

ประชาชน 
3. เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน ( Vission ) 
“บรูณาการการพัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมใหจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองนาอยู 
เปนศูนยกลางการคาการลงทุนอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย และสงเสริมการลงทุน 
4. การสงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา 

                     5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
7. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษตางๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุงสูความเปนเลิศ 
2.) สงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจใหแกกลุมเปาหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเปนศูนยกลางการคาบริการ 
4.) สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหแขงขันได 

3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ขยายผลองคความรูการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 
3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
4.) สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร 
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3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม     มีความ
พรอมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

  แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมการเตรียมความพรอมสังคมผูสูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ําดานสังคมคนอุดรธานีดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรม
กีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ําโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธจุดขายโดยเนนศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ 
2.) สนับสนุนการสรางคลัสเตอรเชื่อมโยงกลุมผูผลิตสินคา  
3.) พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริหารจัดการ 
    อุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใช  ประโยชนอยาง
ย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกปอง อนุรักษ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2.) พัฒนาแหลงน้ําและนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
3.) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการนํากลับมาใชประโยชน 
4.) พัฒนาระบบเครอืขายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสรมิการเรียนรูวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
    ทรงเปนพระประมุข 
2.) ปองกันปญหาและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณะ 

3.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินทุกๆ ดานตามหลักบริหารบานเมืองท่ีดี 
2.) สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาทองถ่ินมิใหเกิดความทับซอนของพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชน

สูงสุดของประชาชน 
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6. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี ท้ัง 6 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยมี
เปาหมายสําคัญท่ีนําทิศทางการพัฒนาทองถ่ินไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมนาอยูรวมกันอยางมีความสุข และ
ครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซ่ึงทุกประเด็นตองการบูรณาจากทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความตองการ
ของภาคประชาสังคม ทองถ่ินและชุมชน อยางเปนเอกภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
    โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี(พ.ศ.2566-
2570) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
1. ความมั่นคง   
2. ความสามารถในการแขงขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโอจิสติกส 
8. การพัฒนายุทธศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
1. ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ดานการศึกษาและการกีฬา 
4. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
5. ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสมารถในการแขงขันในอนุภาคลุมนํ้าโขง 
2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือ
สรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมนํ้าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช  ประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. ดานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

 
 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการแขงขัน 
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6 .ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          2.1 วิสัยทัศน 
          เทศบาลตําบลผักตบ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดมุงหมาย
ความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอน ถึงสภาพการณของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบ
ดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 
                        “ตําบลนาอยู ผูคนนารัก อนุรักษธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการทองเท่ียว” 
    

      คําขวัญ 

“วัดสระมณีแหลง พุทธรรม  เลิศลํ้างานประเพณี ของดี ถิ่นโบราณ 

หนองหานแหลงทองเท่ียว  เช่ียวชาญงานโอท็อป” 

          2.2 ยุทธศาสตร 
1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตท่ีดี 
4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

          6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 

          2.3 เปาประสงค 
1. เปนแหลงผลิตสินคาโอท็อป 
2. เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความเปนธรรมชาติ  
    มีโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีดี 
3.  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูในเกณฑดี  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีการบริการ 
    สาธารณสุขท่ีท่ัวถึง 
4. เปนแหลงคาขายสินคา OTOP  ทําใหมีเงินหมุนเวียนตลอดท้ังป 
5. มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัย  มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1. รายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 
2.  ปริมาณขยะและน้ําเสียลดลง  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
3.  รอยละของผูดอยโอกาสลดลง  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูดีมีสุข 
4.  รอยละการลักขโมย  และผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 
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          2.5 คาเปาหมาย 
1. รายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 
2.  ปริมาณขยะและน้ําเสียลดลง  มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
3.  รอยละของผูดอยโอกาสลดลง  คุณภาพชีวิตของประชาชนอยูดีมีสุข 
4.  รอยละการลักขโมย  และผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 

          2.6  กลยุทธ 
   เทศบาลตําบลผักตบ  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน เปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปสูการปฎิบัติ  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
      1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ระบบ

คมนาคมใหมีความสะดวก 

1.2 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขต

ระบบไฟฟาและน้ําประปา 

1.3  การกอสราง ขุดลอก ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ

การอุปโภคและการเกษตร 

1.4  การกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
     2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม    
การเกษตร 

2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการประกอบอาชีพและสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
2.2  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดาน
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว 
2.3  แนวทางการพัฒนาทักษะฝมือและคุณภาพ
ของสินคาภายใตภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและสงเสริมดานการตลาด 

    3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุข
มูลฐาน 
3.2  แนวทางการพัฒนาชวยเหลือดานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะหแกเด็กยากจนผูติดเชื้อเอดส  
คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม 
3.3 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
3.4  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4.1  แนวทางการพฒันาและสงเสริมการทองเที่ยว 
4.2  แนวทางการพฒันาการสงเสริมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.3  แนวทางการพฒันาดานการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 
4.4  แนวทางการพฒันาดานการกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลแบบยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 

5.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาท่ี
ทันสมัย 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  กิจกรรมและ
วันรัฐพิธีสําคัญตางๆ 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการและ
การบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 

6.1  แนวทางการพฒันา/ปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 
วัสดุอุปกรณ  และทรัพยสิน 
6.2  แนวทางการพฒันาทองถ่ินแบบบูรณาการ
รวมกับ อปท.และทุกภาคสวน 
6.3  แนวทางพฒันาการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสาร 
6.4  แนวทางการพฒันาการสงเสริมศักยภาพของ
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  
ลูกจาง เพื่อปรับกระบวนทัศนและเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งของหนวยงาน 
6.5  แนวทางการพฒันาการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อใหบริการประชาชน
แบบองครวมและตอเนื่อง และสงเสริมการบริการ
ประชาชนแบบ One Stop Service 

          
2.6 กลยุทธ 

1. กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2 กลยุทธการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 
3. กลยุทธการพัฒนาดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4.  กลยุทธการพัฒนาดานการทองเท่ียว  การจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
6.  กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 
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2.7 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลผักตบ มุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร  ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี   ดานการสงเสริมการทองเท่ียว  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  
และดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการประชาชน 
 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 
12 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน 
1 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด

อุดรธานี 
(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด

อุดรธานี 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบล 
ผักตบ 

1.การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

 

1.การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบ 
โลจสิติกส 

 

  1. การพัฒนา
ศักยภาพการคา
การลงทุนและ
ระบบโลจสิติกส 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแขงขันในอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1. การพัฒนาศักยภาพ
การคาการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันในอนุภาคลุม
นํ้าโขง 
 

1. ดานการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน  

  2.การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
  
 

1.เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตร
และการสราง
มูลคาเพ่ิมเพ่ือการ
แขงขัน 

2. การสงเสรม
และยกระดับการ
ผลิตและการตลาด
สินคาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน
และความมั่นคง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

2. การสงเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย 

2.ดานการ
พัฒนาและ
สงเสริม
การเกษตร 
 
 

2.การ
ปรับเปลี่ยน
คานิยมและ
วัฒนธรรม การ
สรางโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสงัคม  

3. การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 
 

 3. การยกระดับ
คุณภาพชวีิต  
การสาธารณสุข 
และการศึกษา 
เพื่อสราง
ภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งให
สังคมพรอม
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหสังคม
มีความพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 

3. การ
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน 
1 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด

อุดรธานี 
(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด

อุดรธานี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบล 

ผักตบ 

3. ความมั่งคง    4. การ
เสริมสรางสังคม
ที่เขมแข็ง มั่นคง 
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ
ของประชาชน 

4. การเสริมสราง
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

 ดานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 
 

4. การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

4. การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

2. การสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การผลิตและการ
บริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5. การจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
การใชประโยชน
อยางคุมคาและ
ยั่งยืน 

5. การจดัการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
 

4. ดานการ 
บริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย  

5. การสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย 

   5. การพัฒนา
ดานการศึกษา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภบิาล 

ในสังคมไทย 

  
  
  

6. การเสริมสราง
สังคมที่เขมแข็ง 
มั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

6. ดานการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 

6. ดาน
การเมืองการ
บริหาร 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา  ดังนี้ 

 การวิเคราะห SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแก จุดแข็ง (Strength – S)  จุดออน 

(Weakness – W) และปจจยัภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity – O)  และอุปสรรค (Threat – T) จะทําใหเราทราบ

ถึงสถานการณพัฒนาของทองถ่ินไดเปนอยางดี ผูท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณตาง ๆ 

ท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกทองถ่ิน สามารถนํามาวางแผนเพ่ือตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางเปนระบบ 

ปจจัยภายใน  หรือจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น ประกอบดวยดานตางๆ ท่ีตองนํามาพิจารณา ดังนี้ 
   - การบริหารทองถ่ิน  ไดแก  การแบงสวนงาน การวางแผน การประสานการมอบอํานาจ การ
กํากับดูแล เปนตน 
   - ระเบียบ ขอกฎหมาย 
   - บุคลากรในทองถ่ิน ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน 
   - งบประมาณ รวมท้ังความชวยเหลือตางๆ 
   - ระบบฐานขอมูล 
   - การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
   - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

วิเคราะหจุดแข็ง (Strength – S)  ของทองถิ่น เปนการพิจารณาปจจัยภายในทองถ่ินท่ีมี ความเขมแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  และสงเสริมความสําเร็จตอการพัฒนา   

วิเคราะหจุดออน (Weakness – W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในทองถ่ินท่ีมีสวนดอย มีความออนแอ 
ขอจํากัด และความไมพรอมสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  

ปจจัยภายนอก หรือโอกาสและอุปสรรคตอทองถ่ิน ประกอบดวยดานตางๆ ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณา ดังนี้ 
   - ดานการเมือง รวมถึงระดับความเขมแข็ง และกลุมผลประโยชน 
   - ดานเศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี (เชน ผลผลิต รายได รายจาย การออม การ
ลงทุน การใชท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เปนตน 
   - ดานสังคม  

- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
- เทคโนโลย ี

วิเคราะหโอกาส (Opportunity –O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนเชนไร 
เหตุการณสถานการณโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอทองถ่ินอยางไร มีการเปลี่ยนแปลง
ใดท่ีเปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  

วิเคราะหอุปสรรค (Threat – T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค หรือภาวะ
คุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอการพัฒนาทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และเทคโนโลยี  

จะเปนไดวาการวิเคราะห SWOT (S-จุดแข็ง  W-จุดดอย  O-โอกาส และ T-อุปสรรค) ของทองถ่ินนั้น จะ
ทําใหเราสามารถนํามาวางแผนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินไดอยางเปนระบบ จะเห็นถึงศักยภาพของทองถ่ิน สําหรับปจจัยภายใน 
จุดแข็งท่ีทองถ่ินมีและสามารถนํามาพัฒนาตอยอดได อีกท้ังจุดดอยท่ีวิเคราะหไดเราสามารถนํามาแกไขใหเปนจุดแข็งได 
สวนปจจัยภายนอก ในสวนของโอกาสยังเปนสวนเสริมศักยภาพทองถ่ินไดเปนอยางดี สวนอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเปนปจจัย
ภายนอกท่ียากตอการควบคุม เราสามารถนํามาวางแผนเพ่ือปรับตัวใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด 
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สิ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในเทศบาลนั้น มีหลายข้ันตอนเนื่องจาก
จะตองมีการบูรณาการการพัฒนาอยางมีระบบ เนนการรวมมือเพ่ือใหการพัฒนามีทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาตั้งแตระดับ
ทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติ  แตระดับทองถ่ินเองตองคนหาศักยภาพ 
หรืออัตลักษณของทองถ่ินใหได เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น สิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาเพ่ือเปนกรอบในการ
จัดทํายุทธศาสตรของทองถ่ิน มีดังนี้ 

 

การวิเคราะหศักยภาพในภาพรวมของเทศบาลตําบลผักตบ 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

เทศบาลตําบลผักตบ 
จุดออน  (Weaknesses : W) 

เทศบาลตําบลผักตบ 
   1. ทองถ่ินมีหนวยงานราชการท่ีมีโครงสรางชัดเจน มี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย มีภารกิจและสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลา 

   1. ทองถ่ินขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน โดยเฉพาะดาน
การทองเท่ียว และการพัฒนาผังเมืองรวมเพ่ือนําไปตอยอดให
เปนแหลงทองเท่ียว 
    

 
จุดแข็ง  (Strengths : S)   
เทศบาลตําบลผักตบ (ตอ) 

จุดออน  (Weaknesses : W)  
เทศบาลตําบลผักตบ (ตอ) 

   2. ทองถ่ินมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการ 
บูรณาการจัดทําแผน การทํางานรวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการ
อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมสีวนรวมของประชาชน 
   3. มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับ
ช้ัน เพ่ือความชัดเจนในการตดิตอประสานงาน  
   4. ทองถ่ินมีผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ทองถ่ิน สามารถกําหนดนโยบายในการพัฒนาทองถ่ินไดเองภายใต
กรอบของกฎหมาย 
   5. ทองถ่ินเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเอง ซึ่งเปน
เครื่องมือในการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
   6. มีสภาเทศบาลท่ีสามารถออกขอบัญญัตไิดเอง ภายใตกรอบ
กฎหมาย 
   7. มีอัตรากําลัง และสามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนองตอการพัฒนาทองถ่ินตามงบประมาณ 
   8. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัตมิาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงทําใหเขาใจ ปญหาความเดือดรอน และความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 
  9. มีรายไดจากการจดัเก็บรายไดเปนของตนเอง รวมถึงงบประมาณ
ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให ทําใหคลองตัวในการ
บริหารงานและการพัฒนา 
   10. มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและ
ทันสมัย 
   11. มีพ้ืนท่ีขนาดเล็กงายตอการบริหาร การพัฒนาและดูแลอยาง
ท่ัวถึง 
   12. มีหนวยงานราชการท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
   13. สภาพพ้ืนดิน/แหลงนํ้าคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูก

 2. ความตองการและคาดหวังของประชาชนตอ
หนวยงานราชการในทองถ่ินมีสูง ในสวนการแกไขปญหา
ความเดือดรอน 
   3. พ้ืนท่ีหางไกลจังหวัด ทําใหการประสานงานกับ
หนวยงานราชการลาํบาก 
   4. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จาํนวนมาก ทําใหการ
ปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
   5. บุคลากรท่ีมสีวนในการพัฒนาทองถ่ินมีการ 
โอน – ยายบอย ทําใหเกิดการทํางานไมมีความตอเน่ือง 
และประสบการณในการทํางานนอย 
   6. ขาดแคลนแหลงนํ้าใชเพ่ืออุปโภค บรโิภค และเพ่ือ
การเกษตรตลอดป โดยเฉพาะในฤดูรอน 
   7. การเคลื่อนยายแรงงานของประชาชนเพ่ือทํางาน
ในเมืองใหญ และตางประเทศ 
   8. ประชาชน และเยาวชนในทองถ่ินยังขาดจิตสํานึก
สาธารณะ      
   9. การมีสวนรวมของประชาชนในการรวม
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยังนอย ไมครอบคลุมทุก
กลุมทุกเครือขาย และความไมเขาใจสิทธิในการ
แสดงออกความคิดเห็น 
  10. ประชาชนยังมีระบบความคิดท่ีสรางสรรค 
หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 
   11. งบประมาณของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
พัฒนาทองถ่ินคอนขางจํากัด ทําใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุม



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  หนา 73 
 

พืชผลทางการเกษตร 
   14. พ้ืนท่ีเหมาะกับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย รวมท้ังเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 
   15. มีกลุมองคกรภาคประชาชน สามารถประสานงานและขอ
ความรวมมือได 
   16. มีผลผลิตภาคการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง และ
ยางพาราในอัตราสูง 
   17. ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีในการบรหิารงาน 
   18. มีวัด หรือสถานปฏบัิติธรรมหลายแหง ซึ่งสามารถพัฒนา
เสรมิสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชานในทองถ่ินได 
   19. มีการอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิญญา
ทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

เพียงพอ 
   12. ประชาชนในทองถ่ินยังขาดการรวมคิด 
รวมทํา รวมแสดงออกกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการพัฒนาทองถ่ินอยางเพียงพอ 
   13. มีการรวมกลุมตาง ๆ อยางหลวม ๆ ทําให
แสดงศักยภาพท่ีแทจริงออกมาไมได 
   14. ขาดแหลงความรูใหกับชุมชน หรือการ
จัดตั้งศูนยรวมขอมูลของทองถ่ิน 
   15. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 
   16. ทองถ่ินยังขาดการการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

โอกาส  (Opportunities : O) 
เทศบาลตําบลผักตบ 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats : T) 
เทศบาลตําบลผักตบ 

   1. ทองถ่ินมีพ้ืนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศนกลุม
จังหวัด  และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีอยางดี 
   2. หนวยงานมีมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินมีแนวโนมของ
รายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ  
   3. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงาน
ทองถ่ิน 
 

   1. เสนทางคมนาคมระหวางจังหวัดถึงทองถ่ิน
ยังไมไดรับการพัฒนาใหสะดวกเทาท่ีควร ยังเปน
เสนทางท่ีแคบอยู ไมเหมาะสมกับการสัญจรของ
ประชาชนท่ีมียานพาหนะเพ่ิมมากข้ึน 
   2. ก ารป ลู ก พื ช เศรษ ฐ กิจ เชิ ง เดี่ ย วมาก
จนเกินไป ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอรายไดของ
ประชาชนในทองถ่ิน หากเกิดสภาวะราคาพืชผล
ตกต่ํา  
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โอกาส  (Opportunities : O) 
เทศบาลตําบลผักตบ (ตอ) 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats : T) 
เทศบาลตําบลผักตบ (ตอ) 

   4. มีการเรียนรูดานเทคโนโลยีมากข้ึน ทําใหมีความ
สะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
    5. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาท
ในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนใหมีการจัด
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินอยางเทาเทียมกันและท่ัวถึง 
   6. รูปแบบการบรหิารงานแบบเทศบาล เปนท่ียอมรับวา
สามารถใหบริการแกประชาชนไดในระดับดี มีวิวัฒนาการท่ี
ยาวนานพอท่ีจะสรางประสบการณการเรียนรูของ
ประชาชน 
   7. จังหวัดสงเสริมสนับสนนุใหแตละทองถ่ินมีบทบาทใน
การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด 
   8. การพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

   3. ความเปนอิสระของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
พัฒนาทองถ่ินยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการ
กํากับ ควบคุมดูแลจากสวนกลาง สวนภูมิภาค           
4.ราคาน้ํามันแพงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ
ตนทุนการผลิตในทุก ๆ ดานของประชาชน 
   5. ราคาผลผลิตทางเกษตรของประชาชนสวน
ใหญตกต่ําตอเนื่อง 
   6. ประชาชนท่ีจบระดับอุดมศึกษา นิยมไป
ทํางานในเมืองใหญ ทําใหขาดบุคลากรระดับ
มันสมองท่ีมีความรูดานวิชาการ และเทคโนโลยี 
   7. การเห็นตางทางการเมืองเปนเรื่องสําคัญ 
   8. ปญหารายไดนอยกวารายจาย การวางงาน
เนื่องจากทําการเกษตรตามฤดูกาล อีกท้ังยังเปน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
   9.  แหลงเงินทุนกูยืมไมเพียงพอ 
  10.  แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวไม
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลผักตบ  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (2566-2570)  
 

แบบ ผ.01 
 

 
ยุทธศาสตร ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 14 6,240,000 14 6,240,000 14 6,240,000 14 6,240,000 14 6,240,000 70 31,200,000 

1.2 แผนงานเคหะชุมชุม 3 830,000 3 830,000 3 830,000 3 830,000 3 830,000 15 4,150,000 

2.ยทุธศาสตรดานการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 

2.1 แผนงานการเกษตร 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 20 1,050,000 

3.ยทุธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติทีด่ ี

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน   

14 795,000 14 795,000 14 795,000 14 795,000 14 795,000 70 3,975,000 

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

3.4แผนงานรักษาความสงบภายใน 25 2,995,000 25 2,995,000 25 2,995,000 25 2,995,000 25 2,995,000 125 14,975,000 

4.ยทุธศาสตรดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 31 1,624,330 31 1,624,330 31 1,624,330 31 1,624,330 31 1,624,330 155 8,121,650 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (2566-2570)  
 

 

 

ยุทธศาสตร ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

51 8,885,600 51 8,885,600 51 8,885,600 51 8,885,600 51 8,885,600 255 44,428,000 

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 890,000 14 890,000 14 890,000 14 890,000 14 890,000 70 4,450,000 

6.ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการบริการและประโยชนของประชาชน 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 3,270,000 15 3,270,000 15 3,270,000 15 3,270,000 15 3,270,000  75 16,350,000 
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 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการกอสราง รางระบายนํ้า คสล.
ของหมูท่ี 1 หมูบานผักตบ จากบานนาย
สวัสดิ์ สิงหสาธร-นางอุทัย โสสภีา 

เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขังในฤดู
ฝน 

ปริมาณงาน 
กอสรางรางระบาย
นํ้าขนาด 
0.50*0.40*0.10 
ม. ยาว 90 ม. 

162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 รางระบาย
นํ้าเพ่ิมข้ึน 

แกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 
 

2 โครงการกอสราง รางระบายนํ้า คสล.
ของหมูท่ี 1 หมูบานผักตบ จากบานนาย
บุญเพ็ง ภักดีดร-นายประวิทย ภูมมิิตร
(สองฝง) 

เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขังในฤดู
ฝน 

ปริมาณงานกอสราง
รางระบายนํ้าขนาด
0.50*0.40*0.10 
ม.ยาว 200 ม. 

360,000 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 รางระบาย 
นํ้าเพ่ิมข้ึน 

แกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 
 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพ่ิมเติม ของหมูท่ี 1 หมูบานผัก
ตบ จากบานนางประเดิม อินทรวิเศษ -
นางพรรณทิภา วัชโรสินธ 

แกไขปญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวาง 4 
ม. ยาว 30 ม. 

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 ถนนท่ี
กอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

4 โครงการสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
เพ่ิมเตมิ ของหมูท่ี 1 หมูบานผักตบจาก
บานนายสมรักษ มุกพิลา-นายทองลวด 
โพนทอง 

แกไขปญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความ
กวาง 4 ม. ยาว 
50ม.  

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 ถนนท่ีกอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.หมู
ท่ี 2 หมูบานผักตบ จากบานนายไทยวุฒิ 
ศรีไชยโยรักษ-นางสมจิตร อัครภักดี 

เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

ปริมาณงาน 
กอสรางราง
ระบายนํ้าขนาด
0.50*0.40*0.1
0 ม.ยาว 70 ม. 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 รางระบายนํ้า แกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ของหมูท่ี 2 หมูบานผักตบ จากบานนาง
บัวจี่ อินทรอําคา-นางประนอม จนัดา 

เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

ปริมาณงาน 
กอสรางราง
ระบายนํ้าขนาด
0.50*0.40*0.1
0 ยาว 40 ม. 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 รางระบายนํ้า แกไขปญหา
นํ้าทวม 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเพ่ิมเตมิ ของหมูท่ี 2 หมูบาน
ผักตบ จากบานนายคมสัน ใตชมพู-
นางโมลี รสด ี

แกไขปญหา
การสญัจรไป
มาของ
ประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวาง 3 
ม. ยาว 300 ม. 

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 ถนนท่ีกอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ของหมูท่ี 4 หมูบานหนองกอบง 
จากบานนางพรพิรณุ ธัญผล-บาน
นางเหวิน แฝงราช 

เพ่ือแกไข
ปญหานํ้าทวม
ขัง 

ปริมาณงาน 
กอสรางรางระบาย
นํ้าขนาด
0.60*0.60*0.12 
ม. ยาว 300 ม. 

870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 รางระบายนํ้า แกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 
 

9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ของหมูท่ี 4 บานหนองกอบง จาก
บาน นางนิตยา โพธ์ิศรี -ถึงสี่แยก
กลางบาน 

เพ่ือแกไข
ปญหานํ้าทวม
ขัง 

ปริมาณงาน 
กอสรางรางระบาย
นํ้าขนาด 
0.60*0.60*0.12 
ม. ยาว 500 ม. 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 รางระบายนํ้า แกไขปญหา
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 
 

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ิมเตมิ ของหมูท่ี 4 หมูบานหนองกอบง 
จากนาธนากร พลเสน -ถึงนาของนาย
สวรรค คณุคําพระ 

เพ่ือแกไขการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 
 3 ม. 

128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 ถนนท่ี
กอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ของหมูท่ี 6 หมูบานปากาว ถนนหนาบาน
นาย สมปอง ศรสีอยพราว 

เพ่ือแกไขการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 
 4 ม.*50 ม. 

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 ถนนท่ี
กอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ิมเตมิ ของหมูท่ี 6 หมูบานปากาว ถนน
หนาบานนาย ชัยรัตน สีดาวัฒน –ถึงลํา
หวยยาง 

เพ่ือแกไขการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง  
4 ม.*200 ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ถนนท่ี
กอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเพ่ิมเติม ของหมูท่ี 8 
หมูบานหนองกุง จากสามแยกหอ
ประปา-ถนนเสนทางนานาย
ประสพ บุษราคัม (ตอจากเดิม) 

เพ่ือแกไขการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 
 4 ม.ยาว 1,000 
ม. 

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 ถนนท่ีกอสราง 
เปนไปตาม
มาตรฐานฯ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางรางละบายนํ้า 
คสล.ของหมูท่ี 13 หมูบานผักตบ 
จากบานนายมงคลชัย ใจแกว- 
นางโพธ์ิศรี ศรีดารักษ 

เพ่ือแกไข
ปญหานํ้าทวม
ขัง 

ปริมาณงาน 
กอสรางรางระบาย
นํ้าขนาด 
0.50*0.40*0.10 
ม. 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รางระบายนํ้า แกไขปญหา
นํ้าทวม 

กองชาง 
 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 6,507,000 
 

6,507,000 6,507,000 6,507,000 
 

6,507,000 
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แบบ ผ.02 
 

       
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะชุมชน   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรง
ต่ําบานผักตบหมูท่ี 2 จากบานนาย คมสัน 
ใตชมพู-นายสุระพันธ ศรีไชยโยรักษ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ปริมาณงาน ปกเสา
ขนาด 400 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟาแรงต่ํา ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

กองชาง 
 

2 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรง
ต่ํา บานหนองบัว หมูท่ี 3 จากบานนาย 
อนันต ศิริทองจักร-สามแยกไปหนองคําพุ  

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ปริมาณงาน ปกเสา
ขนาด 1,000 ม. 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ไฟฟาแรงต่ํา ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

กองชาง 
 

3 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรง
ต่ํา บานหนองกุง หมูท่ี 8 จากเสนสามแยก
บอนไก-นายมนตรี ศาลาคํา 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ปริมาณงาน ปกเสา
ขนาด 800 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ไฟฟาแรงต่ํา ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

กองชาง 
 

                                                                             รวมเปนเงินท้ังสิ้น 830,000 
 

830,000 
 

830,000 
 

830,000 
 

830,000 
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ดานการพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 

         2.1  แผนงานการเกษตร  
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรม
พืช 

พ้ืนท่ีปาดั้งเดิมในเขต
เทศบาลตาํบลผักตบ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สํารวจติดตาม
ประเมินผล
พันธุไม 
 

ปกปกพันธ ุไม
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

2 โครงการศูนยการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเปนแหลงศึกษา
เรียนรูเรื่องของ
ประชาชนเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จัดทําศูนยการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยการ
เรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร 

         2.1  แผนงานการเกษตร  
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

3 โครงการ รักนํ้า รักปารัก
แผนดิน 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจาฯในการ
อนุรักษทรัพยากรนํ้า
และปา 

มีปาและนํ้าท่ีอุดม
สมบูรณ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 90%ของประชาชน 
ในทต.ผักตบ 

มีปาและนํ้าท่ี
อุดมสมบูรณ 

สํานักปลดั 

4 โครงการคลองสวยนํ้าใส
คนไทยมีความสุข 

เพ่ือกําจัดผักตบชวา ผักตบชวานอยลง  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%ของประชาชน
ท่ีใชนํ้า 

ประชาชนมีนํ้า
ในการอุปโภค 
บริโภค และลด
ปริมาณนํ้าทวม
ขังในพ้ืนท่ี ทต.
ผักตบ 

สํานักปลดั 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมเข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม       
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการและผูดอยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและ
ดอยโอกาส 

ผูพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับการสนับสนุน
อาชีพฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ของผูพิการ
และผูดวยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนไดรับ
การสนับสนุนอาชีพฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50%ของเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลดั 

3 โครงการสงเสริมพัฒนาสตร ี
และครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินงานของ
องคกรสตรรีะดับ
ตําบล 

สงเสริมการดําเนินงาน
ขององคกรสตรีระดับ
ตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 80%ของสตรีมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาการประกอบอาชีพของ
ราษฎร 

เพ่ือสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ราษฎร 

สงเสริมใหราษฎร
ในตําบลมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 80%ของประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 

สํานักปลดั 

5. โครงการชุมชนทองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี 

เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนสรางรายได
ใหกับชุมชน 

สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตําบลผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

สํานักปลดั 

6 โครงการเพ่ิมศักยภาพพัฒนา
องคกรสตรรีะดับตําบล 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินงานขององคกร
สตรรีะดับตําบล 

สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
องคกรสตรรีะดับ
ตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนประชาชนท่ี
เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ
ภายในตําบล 

สงเสริมสนับสนุน
ชมรมผูสูงอายุ  
ม.1-13 

  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายไุดรับ
การดูมากข้ึน 
 

สํานักปลดั 

8 โครงการสงเสริมอาชีพชมรมผู
พิการตําบลผักตบ 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับชมรมผู
พิการตําบลผักตบ 

ชมรมผูพิการ
ตําบลผักตบ 
 ม. 1-13 

  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูพิการท่ี
เขารวมชมรม 

ผูพิการไดรับการ
ดูแลมากข้ึน 

สํานักปลดั 

9 โครงการฝกอบรมอาชีพสงเสรมิ
รายได 

เพ่ือใหประชาชนมี
รายไดเสริมหลังจาก
การทํานา 

จัดฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ
ใหกับราษฎร 

   85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมโครงการ 

ประชาชนมี
รายไดเสริม 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติติการ
ทักษะการดําเนินชีวิตเรียนรูสุขภาพ
พ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามหลักแพทยทางเลือกวิถีธรรม 

เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการดําเนินชีวิต
เรียนรูสุขภาพพ่ึงตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักแพทย
ทางเลือกวิถีธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินงานตาม
โครงการฯใหแก กศน.
ตําบลผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารับการ
ฝกอบรม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูตามหลัก
แพทยทางเลือกวิถี
ธรรม 

สํานักปลดั 

11 โครงการ”นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
ระดับชุมชน” 

เพ่ือสนับสนุนการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝกอบรมอบรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบล
ผักตบ 

๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลผักตบ ตามภารกิจ
อํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ประชาชน 
๒) เพ่ือสงเสริมเด็กและ
เยาวชนไดมีความรู 
ความสามารถ และ
ทํางานรวมกันใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและ
ผูอ่ืนได 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลผักตบ 

150,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนรอย
ละ ๖๐ มี
ศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

เด็กและเยาวชน
มีความรู และ
ความสามารถ 
และสามารถทํา
ประโยชนใหกับ
สังคม 

สํานักปลดั   
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

13 โครงการเสรมิสราง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พ้ืนท่ีตําบลผักตบ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี
สูบทบาทภาวะผูนําและ
บทบาทสําคัญในการ
เสรมิสรางความเขมแข็ง
ในชุมชน 

กลุมสตรีในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลผักตบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมประชุม 

สตรมีีภาวะการ
เปนผูนําและมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคมใหมี
การพัฒนาชุม
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

14 โครงการสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางหญิง
ชายและการคุมครอง
พิทักษสิทธิสตร ี

เพ่ือสรางความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายและ
สงเสริมความรูเรื่องการ
พิทักษและคุมครองสิทธิ
สตรีและการเรียนรูอยู
รวมกันอยางเทาเทียม 

ประชาชนหญิง-ชาย
ในพ้ืนท่ีตําบลผักตบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมประชุม 

หญิงชายมีความ
เสมอภาค 
เคารพในสิทธิ
สตรี มีการ
เรียนรูรวมกัน
อยางเทาเทียม 
และไมเลือก
ปฏิบัติระหวาง
หญิงชายในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 795,000 795,000 795,000 795,000 795,000    
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมเข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม 
     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 คาวัสดุกอสรางสําหรับสราง
และซอมแซมท่ีอยูอาศัยตาม ”
โครงการบานทองถ่ินประชารัฐ
รวมใจ เทิดไทองคราชัน 
ราชินี”  

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ท่ียากจนใหไดมีท่ีอยู
อาศัยท่ีมั่นคงปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

ครอบครัวท่ี
ยากจนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวนหลังคาเรือน
ท่ีไดรับการซอมแซม
และสรางบาน 

ประชาชนท่ี
ยากจนมีท่ีอยู
อาศัยท่ีมั่นคง
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 

๒ โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว  

1. ลดความรุนแรง 
2. สรางความสามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ตําบลผักตบ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละของครัวเรือน
ท่ีมีความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมี
ความสามัคคี
เพ่ิมข้ึนและมี
ความสุข 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอายุ 
 

สรางความสามัคคี 

ใหความสําคัญกับ
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุตําบล 

ผักตบ 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูง 

อายท่ีุเขา 

รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมี 

ความสามัคคี 

รักชุมชน 

สํานักปลัด 

4 อุดหนุนกองทุน
ผูสูงอายุตําบล 

ผักตบ 

เพ่ือสนับสนุน
กองทุนผูพิการ/
ผูสูงอายุ 

กองทุนผูสูงอายุ 10,000 
 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
จํานวนผูสูงอาย ุ

ท่ีเขารวม
กองทุน 

ผูสูงอายุ 
มีกองทุน 

สวัสดิ์เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6 การเสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เสรมิสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการปองกันสถาบันสําคญั
ของชาติ 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
สามัคค ี

สงเสริมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลใน
การปองกันสถาบันชาต ิ

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

ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการมคีวาม
สามัคคีและรวมกัน
ปกปองสถาบันชาติ 

สํานักปลดั 

2 อุดหนุนตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ  

เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 

เพ่ืออุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตอําเภอหนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ 

อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

3 โครงการ 1 ตําบล 1 ทีมกูภัย เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภยักรณี
ฉุกเฉิน 

จัดทีม กูชีพ กูภัย 
ตําบล ผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ลดความสูญเสยีจาก
การเกิดภัยฉุกเฉิน ได
มากกวารอยละ 75 

สํานักปลดั 

4 โครงการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับอัคคีภัย  การดับเพลิง 
และวิธีการปองกันและแกไข
ปญหาเหตุสาธารณภัยตาง ๆ 
ในสํานักงานเทศบาล 

เพ่ือเปนการ
ปองกันการเกิด
เพลิงไหมและ
แกไขปญหาเหตุ
สาธารณภัยตางๆ 

อบรมคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 
ของเหตุการณ
ไฟไหมและเหตุ
สาธารณภัยอ่ืน 
ลดลง 

ลดความสูญเสยีอัน
เน่ืองมาจากไฟไหม
และเหตุสาธารณภัย
อ่ืนรอยละ90 

สํานักปลดั 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

5 โครงการปองกันและแกไขยาเสพติด
ตําบลผักตบ 

เพ่ือปองกันใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

6 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดจังหวัดอุดรธานี     

อุดหนุน ศพจ.อุดรธานี 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หนวยงานท่ี
ไดรับการ
อุดหนุน 

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

7 อุดหนุนตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหกับท่ีทําการ
ปกครอง    

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองหนองหาน 

1 ครั้ง/ป 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 หนวยงานท่ี
ไดรับการ
อุดหนุน 

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการสราง
เครือขายตานยาเสพติด
ตําบลผักตบ 

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร
หนองหาน 

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หนวยงานท่ี
ไดรับการ
อุดหนุน 

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 

9 โครงการคายเยาวชน
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือใหเยาวชนตําบลผัก
ตบหางไกลยาเสพติด 

เยาวชนในตําบล 
ผักตบ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 90%
เยาวชน
หางไกลยา
เสพติด 

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

10 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติเพ่ือเสรมิสราง
ความสมานฉันท 

1. สรางความปองดอง 
2. สรางความสามัคค ี
3. รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย 

ประชาชนตําบล 
ผักตบ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ มีสวนรวม
ในการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ประชาชานรูรัก
สามัคครีักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

11 โครงการเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับอัคคีภัยและการ
ปองกันอัคคีภัยแกประชาชน  

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
อัคคีภัยและการ
ปองกันอัคคีภัยแก
ประชาชน 

ประชาชนตําบล 
ผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนของประชาชน
ท่ีเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับอัคคีภัยและ
การปองกันอัคคีภัย 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

12 โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย  
 

๑) เพ่ือฝกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยใหกับประชาชน
และบุคลากรของ ทต. 
๒) เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและมีทักษะ
สามารถปองกันและ
ระงับอัคคีภัยได 

ประชาชนตําบลผักตบ 
และบุคลากรของ ทต. 

30,000 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การเกิด อัคคภีัย

เปน ๐ 

ประชาชนและบุคลากร
ของ ทต. มีความรูและ
ทักษะสามารถปองกัน
และระงับอัคคีภัยท่ี
เกิดข้ึนได 

สํานักปลดั 

13 โครงการอบรมฝกซอม
แผนผูประสบภัยทางนํ้า  

เพ่ือใหผูเขารวม
ฝกอบรมมีทักษะในการ
ชวยผูประสบภัยอยาง
ถูกวิธี 

ประชาชนตําบลผักตบ 
และบุคลากรของ ทต. 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเยาวชน/
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูท่ีผานการฝกอบรมมี
ทักษะในการชวยผู 
ประสบภัยอยางถูกวิธี 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

14 โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภยัทางนํ้า 
 

เพ่ือฝกอบรมเยาวชน
ในตําบลผักตบใหมี
ความรู มีทักษะในการ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภยัทางนํ้า  

เยาวชนตําบลผักตบ 30,000 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

การประสบภยัทาง
นํ้าเปน ๐ 

เยาวชนในตําบลผักตบมี
ความรู มีทักษะ สามารถ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภยัทางนํ้าได 

สํานักปลดั 

15 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ  

1.ดําเนินการตาม
มาตรการแผนปองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ 

ตั้งดานตรวจ  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวนครั้งท่ีตั้งจุด
ตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ ลดการสญูเสยีชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปองกัน 
สาธารณภัยตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในตาํบล 

เพ่ือชวยเหลือ 
สาธารณภัยตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ตําบลผักตบ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
สาธารณภัย 

ประชาชนท่ีไดรบั 
สาธารณภัยตางๆ 
ไดรับการชวยเหลือ 

สํานักปลดั 

17 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรม อปพร.ให
มีศักยภาพพัฒนา
ความรูสามารถมาก
ข้ึน 

อปพร.ตําบลผักตบ 150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนไมนอย
กวารอยละ ๘๐ได 
รับความชวยเหลือ 

สามารถชวยเหลือ
ผูประสบภยัให
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางถูกวิธี 

สํานักปลดั 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

18 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม  

เพ่ือสรางความสามัคคี
ในหมูคณะ 

อปพร.ตําบลผักตบ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร.ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทํางาน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

19 โครงการติดตั้งกระจกนูน
พรอมอุปกรณ 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดซื้อและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ปองกันและลด
ปญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 

20 อุดหนุนตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ปองกันและลด
ปญหายาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

21 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลผักตบ 

ดําเนินการ
เลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศมนตรตีําบล
ผักตบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทองถ่ินสามารถพัฒนา
ไดอยางตอเน่ือง 

มีความพรอมใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 อุดหนุนโครงการ  รณรงค
ปองกัน ประชารัฐรวมใจ
ปลอดภัยทุกเสนทาง โดยศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนน อําเภอหนองหาน 

เพ่ือปองกันปญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน 
ท่ีไดรับประโยชน 

ลดปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

เพ่ือเปนคาใชจาย
ตามโครงการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติฯ 

ประชาชนมีความ
สามัคค ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80%ของประชาชน 
ท่ีเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีความ
สามัคค ี

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 

(บาท) 

24 โครงการจดัซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉินพรอม
อุปกรณประจํารถ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูเจ็บปวย
ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
ณ ท่ีเกิดเหตุ และนําสง
ผูปวยไปยังโรงพยาบาล
อยางปลอดภัย 
 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํ
กวา2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํกวา 
110 กิโลวัตต 

1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

ผูเจ็บปวยภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉิน
ถึงโรงพยาบาล
อยางปลอดภัย 

สํานักปลดั 
 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,945,000 2,945,000 2,945,000 2,945,000 2,945,000    
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใช ประโยชนอยางย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการจดัการนํ้าเนาเสีย 
ในชุมชน 

เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชน 

ทุกครัวเรือน 
ในตําบลผักตบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90 % ของผูมาใช
บริการตลาดชุมชน 

ทุกครัวเรือนในตําบล 
ผักตบมีการบําบัดนํ้าเสยี 

สํานักปลดั 

2 โครงการตลาดนาซื้อ เพ่ือใหประชาชนได
บริโภคอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย 

ตลาดภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลผักตบ 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90% ของผูมาใช
บริการตลาดชุมชน 

ประชาชนไดบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย 

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

 3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3 Rs  

1. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 
2. ลดปญหามลพิษ
จากขยะ 
3. สรางจิตสาํนึกให
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรูจักวิธีคัด
แยกและกําจดัขยะท่ี
ถูกตอง 

ทุกครัวเรือนใน
ตําบลผักตบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนขยะ
ท่ีลดลงรอย
ละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดและรูจัก
วิธีคัดแยกและกําจัด
ขยะท่ีถูกตอง 

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 4 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

เพ่ือให
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนใน
ตําบลผักตบ 
 

๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ประชาชนรอยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานักปลดั 

 5 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย 

เพ่ือให
ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
ท่ีแข็งแรง 

สงเสริมการออก
กําลังกาย ของ
ประชาชนท้ัง 
13 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 โครงการลดพุงลดโรค เพ่ือการสงเสริม 

สุขภาพอนามัย 

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีด ี

สํานักปลดั 

7 โครงการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือการสงเสริม 
สุขภาพอนามัย 

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีด ี

สํานักปลดั 

8 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือการสงเสริม 
สุขภาพอนามัย 

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีด ี

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 โครงการฝกอบรมผูนําออก
กําลังกายในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาผูนําออก
กําลังกายใหมีความรู
ความสามารถ 

โรงเรียนในเขต
ตําบลผักตบ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

สํานักปลดั 

10 โครงการสรางลานออกกําลัง
กายในชุมชน 

เพ่ือการสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

สํานักปลดั 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องพน
หมอกควัน 

เพ่ือการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

เครื่องพนหมอก
ควัน     

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนตําบล
ผักตบ 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ 

สํานักปลดั 

12 โครงการจดัซื้อสารเคมีภณัฑ เพ่ือการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

เคมีภณัฑในการ
ปองกันโรคติดตอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90%ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ 

สํานักปลดั 
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4 ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการเฝาระวังนํ้า
อุปโภคและบรโิภค 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าสะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนในตําบล
ผักตบ 1 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90%ประชาชน
ไดรับความปลอดภัย 

ประชาชนมีนํ้า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

สํานักปลดั 

14 โครงการพนหมอกควัน
ปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

ฝกอบรมประชาชน
ในการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ประชาชน
ไดรับความปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออก 

สํานักปลดั 

15 โครงการปองกันโรคและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

ฝกอบรมประชาชน
ในการปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90%ประชาชน
ไดรับความปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 
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4 ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส 

เพ่ือการปองกันและควบคมุ
โรคเอดส 

ฝกอบรมประชาชน
ในการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

สํานักปลดั 

17 โครงการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุมสีุขภาพด ี ตําบลผักตบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมสีุขภาพท่ีด ี สํานักปลดั 

18 โครงการเสรมิสราง
ศักยภาพดานสุขภาพ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

ผูบริหาร สท.พนักงาน
เทศบาล,ลูกจาง มีสุขภาพด ี

ผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล
,ลูกจาง  

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมสีุขภาพท่ีด ี สํานักปลดั 

19 โครงการวันผูสูงอาย ุ เพ่ือใหผูสูงอายุมสีุขภาพด ี 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมสีุขภาพท่ีด ี สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

20 โครงการจดัซื้อชุดพนักงาน
เก็บขยะพรอมอุปกรณ 

เพ่ือปองกันโรคเขาสู
รางกาย 

จัดซื้อชุดพนักงานเก็บขยะ
พรอมอุปกรณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพนักงาน
เก็บขยะท่ีไดรับ
ความปลอดภัย 

พนักงานมีชุดและ
อุปกรณในการ
ทํางานท่ีถูกอนามัย 

สํานักปลดั 

21 โครงการจางเหมาคนงานทํา
ความสะอาด 

เพ่ือจางเหมาคนงาน
ทําความสะอาด 

คนงานเก็บขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพนักงาน
เก็บขยะ 

มีพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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       4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 เงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม)เชิงรุก(เงิน
อุดหนุน) สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบลผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
สุขภาพด ี

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

สํานักปลดั 

23 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
(ฟนฟูผูติดยาเสพ
ติด) ในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนหางไกล
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
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       4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1   แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเดจ็
พระเจานางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เพ่ือการปองกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบา 

อุดหนุนปศุสตัว
อําเภอหนองหาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 

25 โครงการอุดหนุนสําหรับการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสตัวและข้ึนทะเบียน
สัตวฯลฯ 

เพ่ือการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสตัว
และข้ึนทะเบียน 

สํารวจขอมลู
จํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสตัว
หมูท่ี 1-13 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของสตัว
ท่ีไดรับการ
สํารวจ 

ทราบขอมูลในการ
ข้ึนทะเบียนสตัว 

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

26 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ปองกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา
2019 ในเขตเทศบาล
ตําบลผักตบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี 
เขารวมโครงการ 

ประชาชนปลอดภัย
จากเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019  

สํานักปลดั 

27 เงินอุดหนุนดาน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จ
ยาตานภยัมะเร็งเตานม 
ของ หมูท่ี 1-หมูท่ี 13 

เพ่ือการปองกันและให
ประชาชนมีความรู
เรื่องโรคมะเร็งเตานม 

อุดหนุนหมูท่ี 1- หมูท่ี 
13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี 
เขารวมโครงการ 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเตานม 

สํานักปลดั 
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 4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

28 เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของหมูท่ี 
1-หมูท่ี 13 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม
ในหมูบาน 

อุดหนุน หมูท่ี 
1-หมูท่ี 13 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 รอยละของประชาชน
ท่ีเขารวมโครงการ 

ทุกหมูบานมีกิจกรรม
พัฒนาหมูบาน 

สํานักปลดั 

29 เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
ของ หมูท่ี 1-หมูท่ี 13 

เพ่ือการปองกันและ
ใหประชาชนมี
ความรูเรื่อง
โรคมะเร็งเตานม 

อุดหนุน หมูท่ี 
1- หมูท่ี 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชน
ท่ีเขารวมโครงการ 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเตานม 

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการรณรงคปองกัน 
และควบคมุโรค
ไขเลือดออกในเขต 
เทบาลตําบลผักตบ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลตาํบลผักตบ 

จัดกิจกรรม
รณรงคใหความรู
แกประชาชนใน
การปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ
หมูบานท่ี
เขารวม 
โครงการ 

ทุกหมูบาน
ปลอดภัยจาก
โรคไขเลือดออก 

สํานักปลดั 

31 เงินอุดหนุนดาน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของหมูท่ี1-หมูท่ี 
13 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
มีความรูเก่ียวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

อุดหนุนหมูท่ี 1-
หมูท่ี 13 

70,330 70,330 70,330 70,330 70,330 รอยละของ
ประชาชน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

สํานักปลดั 

                                             เปนเงินท้ังสิ้น 1,624,330 1,624,330 1,624,330 1,624,330 1,624,330     
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมเข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และ วัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการสายใยรักแม
และลูกผูกพัน 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
และผูปกครองแสดง
ความรักความเขาใจ
ระหวางแมและลูก 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ
ผูปกครองท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผูปกครองแสดง
ความรักความเขาใจ
ระหวางแมและลูก 

สํานักปลดั 

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมเด็กใหมี
ความพรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปญญา 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปญญา 

สํานักปลดั 

3 ไขเลือดออกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโครงการเดิน
รณรงค 

เพ่ือสงเสริมเด็กและและ
ผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการรณรงค
ไขเลือดออกในชุมชน 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
ท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก/
ผูปกครองท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผูปกครองไดมีสวน
รวมในการเดิน
รณรงคไขเลือดออก
ในชุมชน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

4 โครงการแขงขัน
กีฬาสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมเด็กและ
ผูปกครองใหมีความพรอม
ทางดานรางกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปญญา 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ 
ผูปกครองท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและผูปกครอง
มีความพรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปญญา 

สํานักปลดั 

5 โครงการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีนได
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหรือภายนอกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลดั 

6 โครงการสงเสริม
วันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา 

เพ่ือสงเสริมเด็กและ
ผูปกครองไดตระหนักถึงวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ
ผูปกครองท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและผูปกครอง
มีสวนรวมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

7 โครงการเดินรณรงค
ปองกันยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมเด็กและและ
ผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในชุมชน 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก        
ท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของ
เด็ก/ผูปกครอง
ท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผูปกครองไดมีสวนรวม
ในการเดินรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 

8 โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กอาย ุ
2-5 ป 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก อายุ 2-5 ป ให
เหมาะสมตามวัย  

จํานวนครูผูดูแลเด็ก
และผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80ของ
ครูผูดูแลเด็ก
และผูปกครอง
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
พัฒนาการของเด็ก อายุ 
2-5 ป ไดถูกตอง 

สํานักปลดั 

9 โครงการหนูนอยรัก
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
ใหมีสุขภาพท่ีด ี

จํานวนเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พรอมทางดานรางกาย,
จิตใจ,สังคม,สติปญญา 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)   

เทศบาลตําบลผักตบ  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                                                                           หนา 119 

 

แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

10 โครงการศูนยเด็กปลอดโรค เพ่ือเฝาระวังในการ
ปองกันโรคติดตอภายใน
ศพด. 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000  30,000 30,000 100%ของศนูย
เด็กเล็กท้ัง 4 แหง
ท่ีเขารวมโครงการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
ปราศจากโรค 

สํานักปลดั 

11 โครงการฟนสวยยิ้มใส เพ่ือสงเสริมเด็กและและ
ผูปกครองไดมีความรูใน
การรักษาสุขภาพชองปาก 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 
แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก/
ผูปกครองท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผูปกครองไดมี
ความรูในการรักษา
สุขภาพชองปาก 

สํานักปลดั 

12 โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการ 

เพ่ือสงเสริมคณะครูและผู
ประกอบอาหารในศูนยฯ
ใหมีความรูเรื่องภาวะ
โภชนาการ 

จํานวนครูผูดูแลเด็ก
และผูประกอบอาหาร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของครู
ผูดูแลเด็กและผู
ประกอบอาหารท่ี
เขารวมโครงการ 

ครูผูดูแลเด็กและผู
ประกอบอาหารมี
ความรูเรื่องภาวะ
โภชนาการ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)   

เทศบาลตําบลผักตบ  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                                                                           หนา 120 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

 

13 โครงการสงเสริมการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

เพ่ือสงเสริมใหครู
ผูดูแลเด็กมีทักษะใน
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย 

จํานวนครูผูดูแลเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของครู
ผูดูแลเด็กเขา
รวมโครงการ 

ครูผูดูแลเด็กมีทักษะ
ในการผลติสื่อการ
เรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

14 โครงการศึกษาดูงานของ 
ครูผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมครผููดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาไดศึกษา
หาความรูมาพัฒนา
ตนเองและองคกร 

จํานวนครูผูดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100%ของครู
ผูดูแลเด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
เขารวมโครงการ 

ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดความรู
นํามาพัฒนาตนเอง
และหนวยงาน 

สํานักปลดั 

15 โครงการจางเหมาบริการ
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ผักตบ 

เพ่ือจัดหาผูดูแลเด็กให
มีความเพียงพอกับ
จํานวนเด็กนักเรียน 

จํานวนผูดูแลเด็ก 2 
คน  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100%ของ
จํานวนผูดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจํานวนผูดูแลเด็ก
ในอัตราท่ีเหมาะสม
กับเด็กนักเรยีน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

16 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
ชองปาก 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
ใหมีสุขภาพชองปากท่ี
แข็งแรง 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพชองปาก 
ท่ีแข็งแรง 

สํานักปลดั 

17 โครงการศึกษาแหลงเรยีนรูนอก
สถานท่ี 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดประสบการณ
ท่ีดีนอกสถานท่ี 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได
ศึกษาหา
ประสบการณ 
นอกสถานท่ี 

สํานักปลดั 

18 โครงการสงเสริมเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
ใหเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินจากปราชญ
ชาวบานในชุมชน 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได
อนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยู 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

19 โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมทางการศึกษา
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมครผููดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาไดศึกษา
หาความรูมาพัฒนา
ตนเองและองคกร 

จํานวนครูผูดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100%ของครู
ผูดูแลเด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดความรูนํามา
พัฒนาตนเองและ
หนวยงาน 

สํานักปลดั 

20 โครงการสงเสริมรัก
การอาน 

เพ่ือสงเสริมเด็กและ
และผูปกครองใหมี
ความสนใจและ
กระตือรือรนในการรัก
การอาน 

จํานวนเด็กนักเรียน
และผูปกครองใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
ท้ัง 4 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100%ของ
เด็ก/ผูปกครอง
ท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผูปกครองสนใจและ
กระตือรือรนในการ
อาน 

สํานักปลดั 

21 โครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะในเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
ใหรูจักการคดัแยกขยะ 
ท่ัวไป,รีไซเคลิ,ขยะ
เปยก,ขยะอันตราย 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
เขาใจในการคัดแยก
ขยะ ท่ัวไป,รไีซเคลิ
,ขยะเปยก,ขยะ
อันตราย 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการสนามเด็ก
เลนสรางปญญา 
ศพด.บานหนองบัว 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนเกิดการ
เรียนรูและ
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ100
ของจํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

23 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV )
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหม ี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน ๑ เครื่อง ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 100%ของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมสีื่อการ
เรียนการสอน
ทางไกลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

24 โครงการทาสีรอบ
อาคารเรยีน, รั้ว
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือทาสีรอบอาคาร
เรียน,รั้วใหดึงดูด
ความสนใจและมี
สีสัน 

อาคารเรยีนและ
รั้วของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ผักตบ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละ80ของ
รั้วท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ศูนยเด็กมรีอบ
อาคารเรยีนและ
รั้วท่ีดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

25 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตของ 
ศพด.บานหนองบัว 

เพ่ือใชคนความานํามา
ปรับใชในการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

จํานวน1 หองเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของจํานวน
หองเรียนท่ี
ติดตั้ง 

ศูนยเด็กมี
อินเตอรเน็ตใช
ในการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 

สํานักปลดั 

2๖ โครงการจางเหมาบริการผูดูแล 
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองบัว 

เพ่ือจัดหาผูดูแลเด็กให
มีความเพียงพอกับ
จํานวนเด็กนักเรียน 

จํานวนผูดูแลเด็ก 1 
คน 

๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 100%ของ
จํานวนผูดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจํานวนผูดูแล
เด็กในอัตราท่ี
เหมาะสมกับเด็ก
นักเรียน 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

2๗ ปรับปรุงสนามเด็กเลน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากาว 

เพ่ือสงเสริมเด็กใหมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับพัฒนา 

นักเรียนมสีุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

สํานักปลดั 

2๘ โครงการทาสีรอบอาคาร
เรียน ,รั้ว ศพด.บานปากาว 

เพ่ือทาสีรอบอาคาร
เรียน,รั้วใหดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

อาคารเรยีน,รั้วของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปากาว 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละ 80 
ของรั้วท่ีไดรับ
การพัฒนา 

ศูนยเด็กมรีอบรั้ว
ท่ีดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

สํานักปลดั 

๒๙ โครงการปรับปรุงดานหนา
อาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากาว 

เพ่ือใหดานหนาอาคาร
เรียนนาอยู 

ตามแบบแปลนของ 
ทต.ผักตบ 

๕๐,๐๐๐ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละ ๑๐๐ 
ของดานหนา
อาคารเรยีน
ไดรับการพัฒนา 

ศูนยเด็กมี
ดานหนาอาคาร
เรียนท่ีนาอยู
สวยงามยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

๓๐ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ภายใน ศพด. บานปากาว 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายใน
ศูนยเด็กใหนาอยู 

ตามแบบเทศบาล
ตําบลผักตบกําหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 
ของศพด.
ไดรับการ
พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนาอยูและมี
สภาพแวดลอมท่ีด ี

สํานักปลดั 

๓๑ โครงการตอเติมหองเก็บพัสดุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากาว 

เพ่ือใหมีหองเก็บพัสดุ
ท่ีเปนสัดสวน 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีหองเก็บพัสดุ
ท่ีเปนสัดสวน 

สํานักปลดั 

32 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ต
ของ ศพด.บานปากาว 

เพ่ือใชคนความานํามา
ปรับใชในการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

จํานวน  2  หองเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของจํานวน
หองเรียนท่ี
ติดตั้ง 

ศูนยเด็กมี
อินเตอรเน็ตใชใน
การเรยีนการสอน
ท่ีทันสมัย 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

๓๓ โครงการกอสรางเสาธง ศพด.
บานปากาว 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
การเขาแถวเคารพธง
ชาติของนักเรียน 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนมีกิจกรรม
การเขาแถวเคารพ
ธงชาติ 

สํานักปลดั 

๓๔ โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากาว 

เพ่ือใหมีโรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะท่ีด ี

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับพัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะท่ีด ี

สํานักปลดั 

3๕ โครงการกอสรางปายช่ือของ
ศพด.บานปากาว 

เพ่ือใหมีปายช่ือศูนยท่ี
มั่นคงถาวร 

ตามแบบแปลน 
ทต.ผักตบ 

๒๐0,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐0,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับพัฒนา 

ศูนยเด็กมีปายช่ือ
ท่ีมั่นคงถาวร 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

๓๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ภายใน ศพด. บานหนองกุง 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายใน
ศูนยเด็กใหนาอยู 

ตามแบบเทศบาล
ตําบลผักตบกําหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของศพด.
ไดรับการพัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นาอยูและมี
สภาพแวดลอมท่ีด ี

สํานักปลดั 

๓๗ โครงการตอเติมดานหนา
อาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองกุง 

เพ่ือใหดานหนาอาคาร
เรียนนาอยูยิ่งข้ึน 

ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตาํบลผักตบ 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ดานหนาอาคาร
เรียนท่ีนาอยู 

สํานักปลดั 

38 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ต
ของ ศพด.บานหนองกุง 

เพ่ือใชคนความานํามา
ปรับใชในการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 

จํานวน 2 หองเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100ของ
จํานวนหองเรียนท่ี
ติดตั้ง 

ศูนยเด็กมี
อินเตอรเน็ตใชใน
การเรยีนการสอนท่ี
ทันสมัย 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

๓9 โครงการกอสรางเสาธง ศพด.บาน
หนองกุง 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
การเขาแถวเคารพธง
ชาติของนักเรียน 
 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเด็กท่ีเขารวม
กิจกรรม 

นักเรียนมีกิจกรรม
การเขาแถวเคารพ
ธงชาต ิ

สํานักปลดั 

40 โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุง 

เพ่ือใหมีโรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะท่ีด ี

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 
ตําบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะท่ีด ี

สํานักปลดั 

41 โครงการกอสราง 
ปายช่ือของศพด.บานหนองกุง 

เพ่ือใหมีปายช่ือศูนยท่ี
มั่นคงถาวร 

ตามแบบแปลน 
ทต.ผักตบ 

๒๐0,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐0,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยเด็กมีปายช่ือ
ท่ีมั่นคงถาวร 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

42 โครงการกอสรางท่ีแปรงฟน 
ศพด.บานหนองกุง 

เพ่ือใหมีท่ีแปรงฟน
สําหรับเด็กอยาง
พอเพียง 

ตามแบบแปลนของ  
ทต.ผักตบ 

๗0,000 ๗0,000 ๗0,000 ๗0,000 ๗0,000 รอยละ 100
ของจํานวน
เด็กนักเรยีนมี
ท่ีแปรงฟน 

เด็กนักเรยีนมีท่ี
แปรงฟนอยาง
พอเพียง 

สํานักปลดั 

43 โครงการจางเหมาบริการ
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองกุง 

เพ่ือจัดหาผูดูแลเด็กให
มีความเพียงพอกับ
จํานวนเด็กนักเรียน 

จํานวนผูดูแลเด็ก ๑ 
คน 

๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 ๑๒0,000 100%ของ
จํานวนผูดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจํานวนผูดูแล
เด็กในอัตราท่ี
เหมาะสมกับ 
เด็กนักเรยีน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

๔๔ โครงการกอสรางรั้วของ ศพด.
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ 
เด็กนักเรยีน 

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
รั้วรอบชิดและนักเรยีน
มีความปลอดภัย 

สํานักปลดั 

๔๕ โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ต
ของ ศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือใชคนความา
นํามาปรับใชใน
การเรยีนการสอน
ท่ีเหมาะสม 

ศพด.ทต.ผักตบ ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 รอยละ 100ของ
จํานวนหองเรียนท่ี
ติดตั้ง 

ศูนยเด็กมีอินเตอรเน็ต
ใชในการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 

สํานักปลดั 

4๖ โครงการกอสราง 
ปายช่ือของศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือใหมีปายช่ือ
ศูนยท่ีมั่นคงถาวร 

ตามแบบแปลน  
ทต.ผักตบ 

๒๐0,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐0,000 100%ของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
พัฒนา 

ศูนยเด็กมีปายช่ือท่ี
มั่นคงถาวร 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔๗ โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน 
ใหมีพัฒนาการท่ีดีและ
เหมาะสม 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปญญา 

สํานักปลดั 

๔๘ โครงการพิธีรับมอบ
วุฒิบัตรบัณฑิตนอย 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน 
ใหมีพัฒนาการท่ีดีและ
เหมาะสม 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปญญา 

สํานักปลดั 

๔๙ โครงการปองกันเดก็จมนํ้า เพ่ือสงเสริมให คร ู
นักเรียนและผูปกครองมี
ความรูชวยเหลือเด็กจมนํ้า 

จํานวนครู นักเรยีน 
และผูปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
แหง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80ของครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองท้ัง 4 แหง
ท่ีเขารวมโครงการ 

 คร ูนักเรียนและ
ผูปกครองมีความรู
และชวยเหลือเด็ก
จมนํ้าอยางถูกวิธี 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๐ โครงการกอสรางอางลางมือ
ในโรงอาหารศพด.บาน
หนองบัว 

เพ่ือใหเด็กไดลางมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ80ของศพด.
ไดรับการพัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ท่ีลางมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

สํานักปลดั 

๕๑ โครงการหนูนอยอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมเด็กนักเรยีน
ใหมีจิตสาํนึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมสีวน
รวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
ธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 

๕๒ โครงการประชุมผูปกครอง 
คณะกรรมการบรหิาร
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหผูปกครอง 
คณะกรรมการบรหิาร 
ศพด.มีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
ของศูนยฯ 

ผูปกครองนักเรยีน  
คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของผูปกครอง 
คณะกรรมการบรหิาร
ศพด.ท่ีเขารวม
โครงการ 

ผูปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหารศพด.มี
ความรูความเขาใจ
ในการดําเนินงาน
ของศูนยฯ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๓ โครงการปองกันอุบัติภยั
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเพ่ิมความรูความ
เขาใจในการปองกัน
อุบัติภัยของเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวนเด็ก
นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
ท้ัง 4 แหง 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 100%ของเด็ก
นักเรียนเขารวม
โครงการ 
 

เด็กนักเรยีนมีความรู
ความรูวิธีการปองกัน
อุบัติภัยภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน 

สํานักปลดั 

๕๔ โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ
ของบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีคณุภาพ
มากข้ึน 

จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 แหง 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาเขา
รวมโครงการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๕ โครงการการปองกันและ
ระงับโรคติดตอเช้ือไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ 

เพ่ือปองกันการ
แพรระบาดของ
โรคตดิตอเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 

จํานวนเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของ
เด็กนักเรยีน
เขารวม
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนรูวิธี
ปองกันโรคติดตอ
เช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

สํานักปลดั 

๕๖ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
๑.คาอาหารกลางวัน 
2.คาจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
๓.คาหนังสือเรียน 
๔.คาอุปกรณการเรียน 
5.คาเครื่องแบบนักเรยีน 
6.คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 
 

เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนม ี
พัฒนาการ 
เหมาะสมวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด. 195 คน 

1,๕๕๕,๑๒๕ 1,๕๕๕,๑๒๕ 1,๕๕๕,๑๒๕ 1,๕๕๕,๑๒๕ 1,๕๕๕,๑๒๕ 100%ของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนไดรับ
การพัฒนา
สมวัย 

เด็กนักเรยีนไดรับ
การพัฒนา
เหมาะสมตามวัย 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ของศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือใหบริเวณภายใน-
ภายนอกมีภมูิทัศนท่ีด ี

ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
ตําบลผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ80ของ
ศพด.ไดรับ
การพัฒนา 

ศูนยเด็กมีพ้ืนบริเวณ
ภายใน-ภายนอกมี
ภูมิทัศนท่ีด ี

สํานักปลดั 

58 โครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการแผนพัฒนา 
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
แผนพัฒนาการศึกษา 

จํานวนของ
บุคลากรทาง
การศึกษา ศพด.
ในสังกัด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผูท่ี
เขารวมอบรม 

บุคลากรทางศึกษามี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแผนพัฒนา
การศึกษา 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕๙ โครงการสนามเด็กเลนสราง
ปญญา ศพด.ทต.ผักตบ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนเกิดการเรียนรู
และพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด.ทต.ผักตบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

๖๐ โครงการเสรมิสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมเด็ก
นักเรียนไดมสีวนรวม
ในกิจกรรมอยาง
สรางสรรค 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พรอมทางดาน
รางกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปญญา 

สํานักปลดั 

61 โครงการออกกําลังกายใน
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมเด็ก
นักเรียนไดมรีางกายท่ี
แข็งแรงพัฒนาการ
สมวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แหง 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมี
รางกายท่ีแข็งแรง
พัฒนาการสมวัย 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการขับข่ีปลอดภยัใน
เด็กปฐมวัย  

เพ่ือใหความรูในการขับข่ี
ปลอดภัยและกฎระเบียบ
วินัยจราจร 

จํานวนคุณครู,
ผูปกครอง,นักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๑๐๐ 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมอบรมมี
ความรูในการขับข่ี
ปลอดภัยและ
กฎระเบียบวินัย 
จราจร 

สํานักปลดั 

 

63 โครงการหนูนอยตาวิเศษ  เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียน
ท้ิงขยะใหเปนท่ี 

จํานวนนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 รอยละ ๑๐๐ 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนรูจัก
ท้ิงขยะใหเปนท่ี
และฝกฝนการมี
วินัย 

สํานักปลดั 

 

64 โครงการใหความรูการ
ปองกันอัคคีภัยในเด็ก
ปฐมวัย  

เพ่ือสงเสริมใหคณะครู
,เด็กนักเรยีนมีความรูใน
การปองกันอัคคีภัย 

จํานวนคณะครูและ
นักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 รอยละ ๑๐๐ 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

คณะครูและเด็ก
นักเรียนรูจักวิธี
ปองกันอัคคีภัย 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือสงเสริมการทดสอบ
คุณภาพการศึกษา ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แหง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จํานวนศูนย
เด็กท่ีเขารวม
กิจกรรม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐานทาง
การศึกษา 

สํานักปลดั 

66 โครงการสงเสริมพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก 

เพ่ือสงครูผูดูแลเด็กเขารับ
การฝกอบรมพัฒนาความรู
ทางวิชาการฯ 

จํานวนครูผูดูแลเด็ก 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนครั้งใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ครูผูดูแลเด็กมี
ความรูทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการกอสราง 
เสาธงของ ศพด.ทต.
ผักตบ 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
การเขาแถวเคารพ
ธงชาติของเด็ก
นักเรียน 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลผักตบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนมีกิจกรรม
การเขาแถวเคารพ
ธงชาต ิ

สํานักปลดั 

68 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู 

โรงเรียนภายในเขต
ตําบลผักตบจํานวน 
๕ แหง 

3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนไดรับ
อาหารครบ ๕ หมู 
รอยละ ๑๐๐  

เด็กนักเรยีนมีราง
การท่ีแข็งแรง 
เจริญเติบโต  

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการสนามเด็กเลน
สรางปญญา ศพด.
บานปากาว 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนเกิดการเรียนรู
และพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด.บานปากาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

70 โครงการสนามเด็กเลน
สรางปญญา ศพด.
บานหนองกุง 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนเกิดการเรียนรู
และพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด.บานหนองกุง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

สํานักปลดั 

7๑ โครงการติดตั้งถังเก็บ
นํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองบัว 

เพ่ือจัดหาถังเก็บนํ้าให
เด็กนักเรยีนมีนํ้า
สะอาดใชอยาง
พอเพียง 

ถังเก็บนํ้าจํานวน 1 
ถัง 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของ
จํานวนเด็กท่ีมี
นํ้าใชอยาง
พอเพียง 

จํานวนเด็กนักเรียน
มีนํ้าสะอาดใชอยาง
พอเพียง 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7๒ โครงการติดตั้งถังเก็บนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองกุง 

เพ่ือจัดหาถังเก็บ
นํ้าใหเด็กนักเรยีน
มีนํ้าสะอาดใช
อยางพอเพียง 

ถังเก็บนํ้าจํานวน 
๒ ถัง 

๘0,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100%ของ
จํานวนเด็กท่ี
มีนํ้าใชอยาง
พอเพียง 

จํานวนเด็ก
นักเรียนมีนํ้า
สะอาดใช
อยางพอเพียง 

สํานักปลดั 

73 โครงการติดตั้งถังเก็บนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปากาว 

เพ่ือจัดหาถังเก็บ
นํ้าใหเด็กนักเรยีน
มีนํ้าสะอาดใช
อยางพอเพียง 

ถังเก็บนํ้าจํานวน 
2 ถัง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 100%ของ
จํานวนเด็กท่ี
มีนํ้าใชอยาง
พอเพียง 

จํานวนเด็ก
นักเรียนมีนํ้า
สะอาดใช
อยางพอเพียง 

สํานักปลดั 

74 โครงการติดตั้งถังเก็บนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.
ผักตบ 

เพ่ือจัดหาถังเก็บ
นํ้าใหเด็กนักเรยีน
มีนํ้าสะอาดใช
อยางพอเพียง 

ถังเก็บนํ้าจํานวน 
3 ถัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100%ของ
จํานวนเด็กท่ี
มีนํ้าใชอยาง
พอเพียง 

จํานวนเด็ก
นักเรียนมีนํ้า
สะอาดใช
อยางพอเพียง 

สํานักปลดั 

                เปนเงินท้ังสิ้น 10,215,125 10,215,125 10,215,125 10,215,125 10,215,125    
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
1. จัดซื้อครภุัณฑกีฬา เพ่ือสงเสริมการออก

กําลังกายของเยาวชน
และประชาชน 

ครุภณัฑกีฬา  
ชนิดตางๆ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

ทุกครัวเรือนในตําบล 
ผักตบมีการบําบัดนํ้าเสยี 

สํานักปลดั 

2. โครงการประกวดขับ
รองสรภญัญะ 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม 

จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของประเพณี
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรวมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

3. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของ ทต.ผักตบ 

เพ่ือสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของ คณะ
ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานงานเทศบาล
และพนักงานจาง 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณธรรม ของ
พนักงานเทศบาล 
และลูกจาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของผูท่ีเขา
รวมอบรม 

คณะผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงานงาน
เทศบาลและพนักงาน
จางมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 

สํานักปลดั 
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
4 โครงการสงเสริมการเรยีนรู 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 

อบรมใหความรูใหกับ
ประชาชนเก่ียวกับภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของผูท่ีเขา
รวมอบรม 

ประชาชนในตําบล
ผักตบไดความรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

5 โครงการประเพณ ี
ถวายเทียนพรรษา  

1. เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุง
กิจกรรมทางพุทธ ศาสนา 
2. สรางความสามัคค ี

ประชาชนทุกหมูบาน
ในเขตพ้ืนท่ี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสรางความ
สามัคค ี

สํานักปลดั  
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการประเพณีวันลอย

กระทง   

 

 

1. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีลองกระทงใหคงอยู

สืบไป 

2. สรางความสามัคคีใหเกิด
ข้ึนกับประชาชนและบุคลากร
ของ ทต.ผักตบ 

ประชาชนทุก
หมูบานในเขต
พ้ืนท่ี และ
บุคลากรของ 
ทต.ผักตบ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จํานวน
ประชาชน 
และบุคลากร 
ทต.ผักตบ  
ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชน และ
บุคลากรของ ทต.
ผักตบ มสีวนรวม
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการแขงขันกีฬาสมัพันธตําบล
ผักตบ 

1. เพ่ือสงเสริมการใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
2. มีความรูรักสามัคคี
ในหมูคณะ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลผักตบ 

150,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

จํานวนผูท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
และสามัคคีกันรูแพรู
ชนะ รูอภัย 

สํานักปลดั 

8 โครงการอุดหนุนขบวนแหงาน
ประเพณีประจําปทุงศรีเมือง
อุดรธานี  

เพ่ือจัดทํางานประจาํป
ทุงศรีเมือง 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90%  
ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินโครงการ
แกท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 

สํานักปลดั 

9 โครงการอุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานีในงานประจําปทุง
ศรีเมือง  

เพ่ือสนับสนุนกิจการ
เหลากาชาดจังหวัด
อุดรธานี 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90%  
ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินโครงการ
แกท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 

สํานักปลดั 
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีในวันสําคัญของชาต ิ

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
หนองหาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90% ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินโครงการ
แกท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 

สํานักปลดั 

11 โครงการสนับสนุนงานมรดก
โลกบานเชียง 

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
มรดกโลกบานเชียง 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
หนองหาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90% ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินโครงการ
แกท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 

สํานักปลดั 
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 โครงการทอดเทียนพรรษา  1. เพ่ือสงเสริมทํานุ
บํารุงกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา 
2. สรางความสามัคค ี

วัดสระมณ ี
บานผักตบ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสรางความ
สามัคค ี

สํานักปลดั 

13 โครงการแหเทียนพรรษา  เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุง
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 

วัดในตําบล 
ผักตบ 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ประเพณีทางศาสนา 

สํานักปลดั 
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา  

เพ่ือสงเสริมบุคลากร
ในหนวยงานงดเหลา
เขาพรรษา 
 

จํานวนบุคลากรใน
เทศบาลตาํบลผักตบ 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

จํานวนบุคลากร
ท่ีเขารวม
โครงการ 

บุคลากรในหนวยงาน
เทศบาลมสีวนรวมใน
การรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา 

สํานักปลดั 

๑5 โครงการปรับปรุงภมูิภูมิ
ทัศนแหลงทองเท่ียวใน  
ทต.ผักตบ 

เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศนแหลงทองเท่ียว
ใหนาอยู 

จํานวน 1 แหง ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 รอยละ 80ของ
แหลงทองเท่ียว
ไดรับการพัฒนา 

ทต.ผักตบมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีนาอยูและ
พักผอนหยอนใจ 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการจดัหาถังขยะใน
แหลงทองเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
นักทองเท่ียวให
เพียงพอ 

จํานวน 6 จุด  ๕0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ80 
ของถังขยะ 
มีเพียงพอ 

นักทองเท่ียวไดรับ
การบริการอยาง
พอเพียง 

สํานักปลดั 

17 โครงการกอสรางหองนํ้า
ในแหลงทองเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
นักทองเท่ียวให
เพียงพอ 

จํานวน 2 แหง  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ100  
ของหองนํ้า 
มีเพียงพอ 

นักทองเท่ียวได
ความอํานวยสะดวก
อยางพอเพียง 

สํานักปลดั 

๑8 โครงการจดัหาระบบ
ไฟฟาแสงสวางในแหลง
ทองเท่ียว 

เพ่ือจัดใหมีระบบ
ไฟฟาแสงสวาง 
อํานวยความ
สะดวกแก
นักทองเท่ียว 

จํานวน 20 จดุ ๒00,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ80 
ของไฟฟาแสง
สวางท่ีบริการ 
นักทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียวมี
ระบบไฟฟาแสง
สวางอํานวยความ
สะดวกแก
นักทองเท่ียว 

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการจดัหาท่ีพักคอย
สําหรับนักทองเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
นักทองเท่ียว 

จํานวน 10 จดุ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ80มีท่ีพัก
คอยอยางเพียงพอ 

นักทองเท่ียว
ไดรับการบริการ
อยางพอเพียง 

สํานักปลดั 

20 โครงการกอสรางศูนย
ขอมูลนักทองเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
นักทองเท่ียว 

จํานวน 1 แหง  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ100 
 มีศูนยบริการ
สําหรับ
นักทองเท่ียว 

นักทองเท่ียวได
ความอํานวย
สะดวกอยาง
พอเพียง 

สํานักปลดั 

21 โครงการประชาสมัพันธ
แหลงทองเท่ียว 

เพ่ือประชาสมัพันธ
แหลงทองเท่ียวให
ประชาชนท่ัวไปได
ทราบและรูจัก 

ประชาชนในตําบล
ผักตบและตําบล
ใกลเคียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ80ของ
ประชาชนไดทราบ
และรูจักแหลง
ทองเท่ียว 

ประชาชนได
รูจักแหลง
ทองเท่ียวของ
ตําบลผักตบ 

สํานักปลดั 

                                                           เปนเงินท้ังสิ้น 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000    
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แบบ ผ.02 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสังคมมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเทศบาล เพ่ือเปนการระลึก
ความสําคญัและ
ความเปนมาของการ
กําเนิดเทศบาล 

ตระหนักเห็น ถึง
ความสําคญัของการ
ปกครองทองถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีศักยภาพใน
การใหบริการ 

บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามรัก
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 

2 โครงการฝกอบรมเรียนรู
ตามพระราชกรณียกิจ 
องคพอหลวงของปวงชน
ชาวไทย 

เพ่ือใหประชาชนทุก
หมูเหลาไดมีโอกาส
ศึกษาเรียนรูพระ
ราชกรณยีกิจพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

จัดฝกอบรมศึกษาดู
งานของคณะผูบรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล,
ลูกจางเทศบาลและ
ประชาชนทุกหมูเหลา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

ไดรับประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริม 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สงเสริมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตย 

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

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลดั 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล 
ตําบลผักตบ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 มีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

ไดรัประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสรางความสามคัคี
ปรองดอง สมานฉันท 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสามัคค ี

สงเสริมสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสราง
ความปรองดองและ
สมานฉันท 

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

ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการมี
ความสามัคคี
และความ
ปรองดอง
สมานฉันท 

สํานักปลดั 

6 คาใชจายในการจัดงานและ
กิจกรรมตางๆของเทศบาล 

เพ่ือจัดโครงการ/
กิจกรรมตางๆของทาง
เทศบาล 

จัดกิจกรรมตางๆของ
เทศบาล  เชน งานวันพอ
แหงชาติ  งานวันแม
แหงชาติ งานตาม
นโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล  ,นโยบาย คสช.
และงานอ่ืนๆ 

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

ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการมี
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 

7 จางเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับ เชน 
ตัดหญา, ทําสะอาด, ดูแล
ทรัพยสิน ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมี
ความเพียงพอ 

มีบุคคลากรท่ี
เพียงพอตอ
ความตองการ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีอําเภอหนองหาน 

เพ่ือจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
ปกปองสถาบัน 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
โครงการท่ี
ไดรับเงิน
อุดหนุน 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
หนองหาน 

สํานักปลดั 

9 โครงการกอสรางอาคารเก็บ
พัสดุ พรอมหองครัว 

เพ่ือใชในการ
จัดเก็บเอกสาร 

กอสรางอาคารอาคาร
เก็บพัสดุ พรอมหองครัว 
(ตามแบบของเทศบาล) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารเก็บ
พัสดุท่ีได
มาตรฐาน 

มีสถานท่ีเก็บ
เอกสารและ
พัสดุท่ีเพียงพอ 

สํานักปลดั 

10 โครงการปรับปรุงและตอ
เติมหองประชุมเทศบาล
ตําบลผักตบ 

เพ่ือใหมีหอง
ประชุมท่ีทันสมยั
รองรับการบริการ
ประชาชนใน
รูปแบบตางๆ 

ปรับปรุงและตอเติมหอง
ประชุม (ตามแบบของ
เทศบาล)  พรอม 
-ติดตั้งเครื่องเสียง ไมค
หองประชุม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 หองประชุมท่ี
ทันสมัย 

เพ่ิมศักยภาพใน
การบริการ
ประชาชนใน
รูปแบบตางๆ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อซุม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ 
พระมหากษัตริย 

ซุมเฉลมิพระเกียรติ 
จํานวน 2 ซุม 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
ความจงรักภักด ี
พระมหากษัตริย 

มีซุมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

สํานักปลดั 

12 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนเทศบาลตาํบล 
ผักตบ 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
รองรับประชาชนท่ีมารบั
บริการ 

ปรับปรุงภูมทัศนตาม
แบบของเทศบาลตําบล
ผักตบ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศักยภาพใน
การใหบริการ 

ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการมี
ความพึงพอใจ 

สํานักปลดั 

13 โครงการกอสรางรั้ว
เทศบาลตาํบลผักตบ 

เพ่ือใหมีความปลอดภัย
ในทรัพยสินของทาง
ราชการ 

กอสรางรั้ว ทต.ผักตบ 
(ตามแบบของทต.ผัก
ตบ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ความปลอดภัย
ในทรัพยสินของ
ทางราชการ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
 
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการจดัประชุม
ประชาคมตาํบลผักตบ 

เพ่ือรวมรวมขอมลู
มาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

จัดประชุมประชาคม
ตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมประชุม 

รับทราบ
ปญหาความ
ตองการของ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

15 โครงการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

เพ่ือรวมรวมขอมลู
มาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

จัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ 
รูเก่ียวกับ
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,270,000 3,270,000 3,270,000 3,270,000 3,270,000    

 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 
 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี  

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดเก็บรายได
เคลื่อนท่ี ประจําป 
ของเทศบาล 

บริการประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของ
ประชาชนท่ีมา
รับบริการมี
ความสะดวก 

ลดข้ันตอนในการ
บริการประชาชน 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
และทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน ใน
การออกภาคสนามฯ 

มีขอมูลในการวาง
แผนการพัฒนาได
อยางคลอบคลมุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%ของการ
จัดเก็บภาษี 

เพ่ิมรายไดใหกับ 
ทต. โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม 
ไดอยางท่ัวถึง
ครบถวน  ถูกตอง
เปนธรรมและ
สะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000  
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สวนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินของตนเอง  
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น จะตองดําเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ท้ังนี้ แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทําทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองไดตอไป  และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของจังหวัดและตอบสนอง ความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน 
ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน จงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินให
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสูการ บูรณาการรวมกัน ให
เกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 แนวทางการ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 
2566-2570) ดังนี้    
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    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (๒) 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 
 

๓.๖ เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 
 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕) (๕) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

คาดวาท่ีจะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. การสรุป

สถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจํานวน

โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว

หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จาํนวนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 

ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใช

เพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ

หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏบัิติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ

แผนปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน

โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ

ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) (๕) 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕) (๕) 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ

ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

      
    5. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
                 5.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
                          ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 
4 ประการ(PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 
                       1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment) 
                       2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
                       3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
                       4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology) 
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                                                         พัฒนา เติบโต อยูรอด                                          
 
 
 
 
 
                   
 
          จากแผนภาพ เทศบาลตําบลผักตบ มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ีกลาวมาแลวเพ่ือให
องคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะห
ตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง ๔ ประการ ดังนี้ 
          ๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
              หากจะกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจจะแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลาย เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบาน
โดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 
                ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล 
ตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 
                ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น 
สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงานใน เทศบาล 
จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท. ใหเขากับ
สภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
               ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝาย ท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาทหนาท่ี 
ของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควรตอง
รูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ . เทศบาล อบต.และระดับ

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) องคการ 

(Organization) 
 เศรษฐกิจ 

(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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หมูบานเพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออมขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตอง เปนหนาท่ีของ
ขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆจึง
จะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Agent) อยางแทจริง 
          ๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
           เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประซาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆ ท่ี
กระทบตอ อปท .ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ีสามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และ
ของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแก
ราษฎร 
          อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหาเงิน
เพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด 
          ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจ
สงผลกระทบในทางลบในระยะยาวโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน 
          ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก "ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน" 
และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท . ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
           ๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
           ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีก็ตอง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจเปน
สังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง)บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน   
                   สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาล จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจ
ผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน 
ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ี
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร 
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                ๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
                 ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู
เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไชตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท .
ท่ีปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคสเปนตน 
หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา 
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